
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu „Obiekty referencyjne KAISAI – konkurs dla Instalatorów” 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

 

Ja niżej podpisany/a – …………………………………………………………………………………….…………………………………..,  

 

reprezentujący/a firmę ..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, że (należy zaznaczyć krzyżykiem): 

 Akceptuję Regulamin Konkursu organizowanego przez Klima-Therm sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie („Organizator”) 

pt.: „Obiekty referencyjne KAISAI  – konkurs dla Instalatorów” (dalej jako „Regulamin”, a ogłoszony konkurs jako 

„Konkurs”), który to Regulamin udostępniony został na stronie internetowej www.kaisai.com. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Klima-Therm Sp. z o.o. zdjęć nadesłanych przeze mnie na Konkurs 

na zasadach wskazanych w niniejszym oświadczeniu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu 

do korespondencji i numeru telefonu przez Organizatora, który będzie przetwarzał te dane w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród. Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych 

ujętymi w Regulaminie Konkursu.  

 

Oświadczam przy tym, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do 

nadesłanych fotografii. Fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście.  

 

Oświadczam, że w zakresie w jakim na przesłanych przeze mnie fotografiach pojawia się obiekt możliwy do identyfikacji, a 

także w zakresie zdjęć wykonanych wewnątrz obiektu, posiadam zgody osób będących podmiotem praw własności 

intelektualnych (w tym praw autorskich) i/lub właścicieli obiektów (jeżeli nie są oni jednocześnie podmiotem praw własności 

intelektualnej) na publikację i publiczną ekspozycję fotografowanych obiektów, w zakresie w jakim na podstawie Regulaminu 

i niniejszego oświadczenia upoważniam Organizatora do korzystania z nadesłanych fotografii. Zobowiązuję się niniejszym 

udostępnić Organizatorowi w/w zgody na każde żądanie Organizatora. 

 

Udzielana zgoda na wykorzystanie i publikację przez Organizatora zdjęć nadesłanych przeze mnie na Konkurs na zasadach 

wskazanych w niniejszym oświadczeniu obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na Konkurs fotografii 

na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), w szczególności obejmuje zgodę na: 

a) opublikowanie i wykorzystywanie, zarówno w czasie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu, wraz z podaniem 

mojego imienia i nazwiska, firmy, miejsca realizacji instalacji, nadesłanych zdjęć w sieci Internet i innych sieciach 

komputerowych, w tym na stronie www.kaisai.com oraz w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn), a także w materiałach promocyjnych związanych zarówno z Konkursem jak i z 

działalnością Organizatora;  

b) wykorzystywanie fotografii w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności poprzez  

utrwalanie, publikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą dostępną techniką, m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach; 

c) rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie, TV itp.; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na wewnętrzne potrzeby; 

e) dokonywanie modyfikacji fotografii, w tym w szczególności w zakresie jej obróbki technicznej, kadrowania, edytowania; 

f) wykorzystanie fotografii do kompilacji z innymi fotografiami   

 

Powyższa zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych, podmiotowych 

ani przedmiotowych i obejmuje uprawnienie do udzielania przez Organizatora dalszej sublicencji.  

 

Oświadczam, iż zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem z odpowiedzialności z 

tytułu opublikowania nadesłanych fotografii zgodnie z treścią Regulaminu i niniejszego oświadczenia. W przypadku pokrycia 

przez ww. podmioty jakichkolwiek kosztów wynikających z roszczeń osób trzecich będących następstwem niezgodności 

złożonego oświadczenia ze stanem faktycznych, zobowiązuję się zwrócić te koszty Organizatorowi/podmiotom 

współpracującym. 

 

 

…………………………………………………………………………..…..  

data i czytelny podpis autora zdjęć 


