
Zamknięcie konkursu 09.09.2022r.

Imię 
i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu 
kontaktowego

Data i podpis uczestnika 
/opiekuna prawnego
Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z przeprowadzeniem 
Konkursu organizowanego przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zapozna-
łem się z Regulaminem konkursu wakacyjnego pn. „Znane i nieznane zakątki WuKaDki”, dostępnym na stronie 
www.wkd.com.pl i zgadzam się z jego treścią. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie 
oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie mojej 
zgody przed jej wycofaniem.

Udział w konkursie wakacyjnym „Znane i nieznane zakątki WuKaDki” jest możliwy po przesłaniu 
na adres marketing@wkd.com.pl:
1. Kilku zdjęć miejsca zaproponowanego do odwiedzenia w formacie jpg. 
2. Wskazanie stacji/przystanku na linii WKD, z którego najłatwiej dotrzeć do wskazanego miejsca. 
3. Informacji - czy miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.   
4. Wypełnionej Karty Konkursowej.
5. Oświadczenia Uczestnika konkursu o przekazaniu praw autorskich.
6. Zgody na wykorzystanie wizerunku.
Zdjęcia oraz Kartę Konkursową wraz z oświadczeniem i zgodą należy przesłać w nieprzekraczal-
nym terminie do 09.09.2022r. do godz. 24:00. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest 
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 „Znane i nieznane zakątki WuKaDki” 

(Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.wkd.com.pl)

KONKURS WAKACYJNY



 ul. Stefana Batorego 23,  

                                  05-825 Grodzisk Mazowiecki  

  tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 

                                                                                                                                
......................….….……..…….  
       (miejscowość, data)  

 

Oświadczenie Uczestnika konkursu o przekazaniu praw autorskich 

Ja, niżej podpisany/a, zwany/a dalej Uczestnikiem Konkursu pn. „Znane i nieznane zakątki WuKaDki”, oświadczam, iż w 

związku z wykonaniem Dzieła ...….………………..….…......……………………... i przesłaniem go jako pracy konkursowej na 

konkurs pn. „Znane i nieznane zakątki WuKaDki”, którego organizatorem jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ,  

przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) i że Dzieło stanowiące pracę konkursową 

nie narusza praw autorskich osób trzecich, ani nie jest obciążone żadnymi roszczeniami  i innymi prawami osób trzecich.  

Oświadczam jednocześnie, iż z chwilą przekazania dzieła, przenoszę na Organizatora Konkursu całość autorskich praw 

majątkowych do Dzieła nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje 

wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności: 

 • wykorzystywanie Dzieła we wszelki możliwy sposób, utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wprowadzanie do 

obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej i komputerowej (m.in. internetu), publiczne 

wykonanie lub publiczne odtworzenie, wystawianie, wyświetlanie, najem, użyczanie,  

Przeniesienie powyższych praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium 

Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

                                                                                                                                 ......................….….……..…….  
 (podpis wykonawcy) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na pracy konkursowej przesłanej na konkurs pn. „Znane 

i nieznane zakątki WuKaDki”, przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23, 05-

825 Grodzisk Mazowiecki. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanej pracy konkursowej w tym zdjęć za pośrednictwem 

dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w kanałach social 

media, stronę www, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, oraz prasie branżowej, umieszczenia 

pracy konkursowej  w postaci zdjęcia przedstawiającego mój wizerunek na stałe w Izbie Tradycji EKD/WKD przez 

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. oraz współpracujące z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. podmioty 

zewnętrzne.  

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych a ni innych praw. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i bezterminowo.  

5. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim 

wizerunkiem. 

6. Oświadczam, że w całości przeczytałam/łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

Ochronę wizerunku reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83 z poz.zm.).          

  

                                  .............................................................. 

(podpis wykonawcy) 

 

Oświadczam, iż wyrażam i potwierdzam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i terytorium wykorzystanie pracy  

konkursowej przesłanej na konkurs pn. „Znane i nieznane zakątki WuKaDki”, zgodnie z treścią powyższej „Zgody na 

wykorzystanie wizerunku” oraz „Oświadczeniem Uczestnika konkursu o przekazaniu praw autorskich”, na wskazanych polach 

eksploatacji - wykonanej przez  

……………………………………………………………………………………………………… której/go jestem przedstawicielem 

ustawowym. 

 

                                                                                                                                                  ......................….….……..…….  

               (podpis przedstawiciela ustawowego) 


