Oświadczenie z dnia ..........................
o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku
W związku ze złożonym przez Wystawcę zgłoszeniem Produktu do konkursu ,,Złoty Żuraw Rolnictwa”,
którego Organizatorem jest Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej
62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671001,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5342544579, numer REGON: 366965350, który odbędzie
się podczas Centralnych Targów Rolniczych 2020, które odbywają się w dniach: 31.01 – 02.02.2020 roku,
zwanych dalej ,,Targami”, Wystawca oświadcza że wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe
utrwalenie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas Targów na fotografiach, nagraniach video, a także
imienia i nazwiska lub firmy oraz na ich rozpowszechnianie w ramach działań reklamowych, promocyjnych
i marketingowych a także przy retransmisjach i relacjach z Targów oraz w ramach działań archiwizacyjnych.
Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i terytorialnie i obejmuje niżej wskazane polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym
c) w szczególności w kontekście promocji Targów: komunikacja internetowa (bannery, teksty
promocyjne, prezentacje) oraz materiały promujące wydarzenie: katalog targowy, program
towarzyszący, plakaty, zaproszenia, prezentacja imprezy, billboardy reklamowe, bannery reklamowe,
flagobanerach, plakatach, ulotkach lub innych materiałach drukarskich, wyemitowanie w telewizji lub
na wyświetlaczach należących do Organizatora, na stronach www, w social mediach.
d) Wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów nie wymaga uprzedniej zgody Partnera.
Ponadto:
• wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez
Organizatora, wszelkich działań takich jak, utrwalanie, filmowanie mojej osoby w trakcie trwania
Targów. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i
wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu wypowiedzi, imienia i nazwiska, a także ich
rozpowszechnianie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych materiałów nie stanowi
naruszenia moich dóbr osobistych. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i
terytorialnie i jest udzielona na ww. polach eksploatacji.
• zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Organizatora z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/imienia i nazwiska/wypowiedzi na potrzeby
określone w niniejszym oświadczeniu oraz w celu wzięcia udziału oraz realizacji Konkursu,
• zobowiązuje się, iż od daty podpisania niniejszego oświadczenia nie wycofam swojej zgody na
wykorzystanie mojego wizerunku, w zakresie wskazanym powyżej, w tym na jego rozpowszechnianie.
W przypadku naruszenia tego zobowiązania zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Organizatora kary
umownej w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych.

__________________________________________
(data i podpis)

