
Niniejszym oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agorę SA z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Czerskiej 8/10 (Agora) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji i konkursu (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa do rozporządzania załączonym filmem 
(w tym prawa autorskie i pokrewne do filmu, prawo do wykorzystania w nim wszelkich 
materiałów stanowiących przedmiot ochrony prawnej, w szczególności takich, jak wizerunki
osób, utwory, znaki towarowe, wzory użytkowe, przemysłowe i zdobnicze);
wyrażam zgodę na nieograniczone co do miejsca ani czasu wykorzystanie przez Agorę 
lub inne podmioty działające na jej zlecenie załączonego filmu - w całości, we fragmentach
lub po opracowaniu, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie techniką cyfrową, 
zapisu magnetycznego lub drukarską egzemplarzy filmu, wprowadzanie ich do obrotu, 
publiczne odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (w szczególności w internecie);
w przypadku zwycięstwa wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych 
oraz mojego wizerunku na łamach „Gazety Wyborczej”, jej dodatków lokalnych i branżowych,
na stronie internetowej Organizatora oraz na zachowanie moich danych osobowych 
dla celów rozliczeń podatkowych.

Jednocześnie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sponsora, tj. Vattenfall Poland sp. z o.o., oraz spółki 
z Grupy Vattenfall, tj. Vattenfall AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja, oraz spółki bezpośrednio 
i pośrednio zależne od Vattenfall AB w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, moich danych
osobowych na potrzeby procesów rozstrzygnięcia konkursu, w tym: w przypadku zwycięstwa na
zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęcia wraz z moim wizerunkiem na stronie in-
ternetowej Grupy Vattenfall, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Udzielam Vattenfall Poland sp. z o.o. oraz spółkom Grupy Vattenfall, tj. Vattenfall AB z siedzibą
w Sztokholmie, Szwecja, oraz spółkom bezpośrednio i pośrednio zależnym od Vattenfall AB 
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych nieodpłatnej, nieodwołalnej i bezterminowej zgody
na rozpowszechnianie i korzystanie z mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach pozyskanych
w związku z konkursem („Wizerunek”), w szczególności dla potrzeb związanych 
z informowaniem przez Vattenfall Poland sp. z o.o. za pośrednictwem mediów, w tym internetu
i intranetu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów wewnętrznych (Intranet Vattenfall Polska,
Gigazeta, Vattenfall Group Magazine, Groupsite), o konkursie, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z rozpowszechnianiem lub korzystaniem 
przez Vattenfall Poland sp. z o.o. z wizerunku, Vattenfall Poland sp. z o.o. może w zakresie 
i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu i regulaminie konkursu udzielać 
osobom trzecim zgody na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.
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