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DANE LAUREATA KONKURSU “ Ścigaj się o nagrody od N-gine!” 
 
 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Imię i Nazwisko  

 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Adres zameldowania (ulica, kod, miejscowość) 
 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Adres do korespondencji ( do wysyłki nagrody) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Wiek 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………….. 
Numer telefonu, z którego wysłano zgłoszenie  
 

OŚWIADCZENIE:  
• „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”,  
•„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez 
firmę Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź dla celów związanych z organizacją 
konkursu „Ścigaj się o nagrody od N-gine!”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo 
dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a 
także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co 
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.”. 
•„Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Ścigaj się o nagrody od N-gine!”  i wyrażam zgodę na jego treść.” 
Oświadczam, że:  
• „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego  
w konkursie „Ścigaj się o nagrody od N-gine!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji 
najciekawszego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Z N-gine mam przewagę, bo…”, zwanego dalej: „konkursem.” 
• „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w związku z 
wykonaniem zadania konkursowego w konkursie „Ścigaj się o nagrody od N-gine!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu 
własnej autorskiej propozycji najciekawszego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Z N-gine mam przewagę, bo…”. 
Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób 
trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne 
prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” 
• „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz FoodCare Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zabierzowie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: 
Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze 
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.” 
• „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie zgodnie  
z pkt. 4.5 regulaminu przenoszę na Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego 
rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.5 regulaminu konkursu.” 
 
………………………………………                ………………………………………………………. 
Podpis Laureata          Miejscowość, data 

 
UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragonu), zgodnie z treścią zgłoszenia. 

http://www.ugmedia.pl/

