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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „KOBIECE OBLICZE OSP” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka BEZALIN S.A., z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. 

Piastowska 43, NIP: 547-016-90-58 – dalej zwaną Spółką lub Organizatorem. 

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Kobiece oblicze 

OSP”, zwany dalej Konkursem. 

3. Osobą powołaną przez spółkę do zajmowania się wszelkimi sprawami organizacyjnymi 

związanymi z niniejszym konkursem jest Tomasz Urbaś, Specjalista ds. sprzedaży w spółce 

BEZALIN S.A., mail: t.urbas@bezalin.com.pl, tel. +48 691 054 778. 

4. Konkurs trwa od dnia 22 września 2021 r. od godz. 12:00 do 8 października 2021 r. do 

godz. 15:00. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na fanpage’u Organizatora na 

portalu Facebook: https://www.facebook.com/bezalinsa, nie później niż 7 października 

2021 r. 

5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa warunki 

uczestnictwa, prawa i obowiązki jego uczestników oraz Spółki. Regulamin Konkursu 

dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na fanpage’u Organizatora: 

https://www.facebook.com/bezalinsa. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją w całości przez uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik poprzez przystąpienie do przedmiotowego 

konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

7. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Cel Konkursu 

Celem niniejszego Konkursu jest ukazanie kobiecego oblicza jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz zachęcenie do czynnego uczestnictwa kobiet i dziewcząt w tych 

organizacjach, a także wyłonienie najlepszego zdjęcia i wykorzystanie go w główce 

kalendarza trójdzielnego na rok 2022 działu BEZALIN FIRE. 

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu – dalej Uczestnicy - mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące członkami Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostki OSP jako organizacje publiczne. 
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2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

 

§ 4. Zasady konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 (pięciu) zdjęć, 

wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Oświadczenie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (przez 

każdą z osób uwidocznionych na przesłanej fotografii) i nr 5), stanowiącym Załącznik do 

Regulaminu Konkursu. 

2. Fotografie konkursowe powinny być dostarczone w formie elektronicznej: pliki JPG (bez 

kompresji) lub TIF oraz jak najwyższej możliwej rozdzielczości, nie mniejszej niż 3000 px po 

dłuższym boku. Zdjęcie nie może przekroczyć objętości 20 MB. 

3. Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać na 

adres mailowy: t.urbas@bezalin.com.pl, a sam formularz zgłoszeniowy również w formie 

listownej na adres spółki nie później niż do dnia 8 października 2021 roku do godz. 15.00. 

Zgłoszenie musi być opatrzone tematem wiadomości: Konkurs fotograficzny „Kobiece 

oblicze OSP”. 

4. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec spółki oraz podmiotów 

trzecich w przypadku, gdy przesłane przezeń zdjęcie/zdjęcia naruszają w/w  postanowień 

niniejszego ustępu. 

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były  

w żadnym innym konkursie nagradzane. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną 

wobec spółki oraz podmiotów trzecich w przypadku, gdy przesłane przezeń zdjęcie/zdjęcia 

naruszają w/w  postanowień niniejszego ustępu. 

6. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą tematycznie dotyczyć obecności kobiet w straży 

pożarnej (mile widziane zawarcie produktu Organizatora w tychże fotografiach – przede 

wszystkim dotyczy to pożarniczych węży tłocznych). 

7. Zdjęcia bez formularza zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

przesłanego mailowo oraz listownie, jak również z błędnym tematem e-maila, na których 

będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz przesłane po terminie zgłoszeń 

nie będą brały udziału w Konkursie. Udziału w Konkursie nie będą brały także prace 

konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, 

zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także 

zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 

powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, 
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etnicznym i rasowym lub takie, co do których Spółka poweźmie wątpliwość, że mogą one 

w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do 

wizerunku, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem. 

Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu 

nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

podjętej decyzji co do dopuszczenia albo odmowy dopuszczenia danego zdjęcia do Konkursu 

w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji. 

8. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza w szczególności, 

że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii oraz iż zdjęcia te są wolne 

jakichkolwiek praw osób trzecich, 

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby trzecie – posiada zgodę tych osób na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, przy czym zgoda ta 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo (udzielona jest na czas nieokreślony 

z możliwością jego wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 5 letniego 

okresu wypowiedzenia), ani terytorialnie. Zgoda ta upoważnia nadto Uczestnika Konkursu do 

przeniesienia jej nieodpłatnie na Spółkę, która na jej podstawie uprawniona jest do tego iż 

wizerunek ten może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, oraz może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda ta dotyczy w szczególności upublicznienia 

wizerunku: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Obejmuje 

ona nadto wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora) oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych, 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje jego wizerunku utrwalonego 

na zdjęciach przesłanych przez niego do celów niniejszego konkursu, 

d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

e) zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych do przesłanych zdjęć 

przez okres 20 lat. 

9. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane Uczestnikom. 

10. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oraz 

sporządzenia na piśmie i przesłania listem poleconym do Organizatora oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego regulaminu wyraża zgodę na to, iż 

z dniem przekazania Spółce zdjęć przenosi nieodpłatnie na Spółkę bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych oraz terytorialnych wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach 



str. 4 

 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w tym w zakresie utrwalania ich dowolną 

techniką drukarską i cyfrową, zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego, audiowizualną, wprowadzania do obrotu 

w wersji cyfrowej oraz drukowanej, publicznego wystawiania i udostępniania na stronach 

internetowych Spółki, fanpage’ach oraz we wszelkich publikacjach i materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnienia 

i wprowadzania do obrotu, w tym do wydawania, rozpowszechniania i wyświetlania, jak 

również wyrażam zgodę i upoważniam Spółkę nieodpłatnie na wykonywanie przez Spółkę 

zależnego prawa autorskiego do przesłanych zdjęć konkursowych, poprzez ich przerabianie, 

przekształcanie, modyfikowanie, wklejanie w inne utwory lub retuszowanie. 

11. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

12. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 

zgodnych z obowiązującą ustawą. 

 

§ 5. Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny spółki BEZALIN S.A. – Krzysztof 

Jazowy. 

3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wchodzi pięciu pracowników spółki 

BEZALIN S.A. 

4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie 

nagród. 

5. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji 

w terminie do 13 października 2021 roku z zastrzeżeniem § 7. Komisja dokona oceny 

wszystkich zdjęć nadesłanych i przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, 

wyjątkowości i aktualności. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 14 października 2021 roku o godz. 12:00 na 

fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/bezalinsa. Ponadto zwycięzcy zostaną 

powiadomieni mailowo. 

7. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

8. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
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§ 6. Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu 

fotograficznego pt. „Kobiece oblicze OSP” oraz nagrodę rzeczową w postaci kasetonu 

wężowego wyposażonego w 3 szt. węży W42 (MIESZKANIÓWKA) produkcji BEZALIN 

S.A., dla danej jednostki OSP, której zwycięzca jest członkiem. Najlepsze zdjęcie zostanie 

również zamieszczone na główce kalendarza trójdzielnego spółki BEZALIN S.A., branża 

FIRE, na rok 2022. 

2. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do laureata konkursu w terminie 10 dni roboczych, od 

daty ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Koszt dostawy ponosi Organizator. W przypadku nieodebrania przesyłki 

w pierwszym terminie, Organizator raz ponowi próbę dostarczenia nagrody. W przypadku 

kolejnego nieodebrania przesyłki, Zwycięzca będzie musiał odebrać nagrodę z siedziby 

Organizatora osobiście lub na własny koszt. 

2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną 

nagrodę. 

3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć 

wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci upominków reklamowych, 

a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/bezalinsa. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator. 

5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione wiadomością 

mailową przez Organizatora o wyniku Konkursu. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Spółka zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez 

podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie przesłana do Uczestników 

w formie mailowej. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 

4.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 

5. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że akceptuje Regulamin 

Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 
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6. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na fanpage’u Spółki na portalu 

Facebook: https://www.facebook.com/bezalinsa i obowiązuje do czasu zakończenia 

Konkursu. 
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Załącznik nr 1 

Do regulaminu Konkursu 

fotograficznego 

pt. „Kobiece oblicze OSP”, 

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie nr 1 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

TELEFON  

E-MAIL  

PRZYNALEŹNOŚĆ 

DO JEDNOSTKI OSP 

 

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego  

pt. „Kobiece oblicze OSP”. 

2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 

3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej 

twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi 

prawa autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi  

z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw autorskich do 

przesłanych przeze mnie na konkurs zdjęć, zobowiązuję się wstąpić w miejsce Bezalin 

S.A. do wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru – koszty 

z nim związane, zwalniając go od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

….……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Uczestnika



str. 8 

 

Załącznik nr 2 

Do regulaminu Konkursu 

fotograficznego 

pt. „Kobiece oblicze OSP”, 

 

Oświadczenie nr 2 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż z dniem podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę 

na spółkę BEZALIN S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 43, NIP: 547-016-90-58, bez 

ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych wszelkie majątkowe prawa autorskie 

na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) do zdjęć przesłanych 

do Spółki na adres e-mail : t.urbas@bezalin.com.pl, celem wzięcia udziału w Konkursie 

fotograficznym pt. „Kobiece oblicze OSP”, w tym w zakresie utrwalania ich dowolną 

techniką drukarską i cyfrową, zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego, audiowizualną, wprowadzania do obrotu 

w wersji cyfrowej oraz drukowanej, publicznego wystawiania i udostępniania na stronach 

internetowych Spółki, fanpage’ach oraz we wszelkich publikacjach i materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnienia 

i wprowadzania do obrotu, w tym do wydawania, rozpowszechniania i wyświetlania, jak 

również wyrażam zgodę i upoważniam Spółkę nieodpłatnie na wykonywanie przez Spółkę 

zależnego prawa autorskiego do przesłanych zdjęć konkursowych, poprzez ich przerabianie, 

przekształcanie, modyfikowanie, wklejanie w inne utwory lub retuszowanie. 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko (czytelnie), data 

 

 

…………………………………. 

podpis 
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Załącznik nr 3 

Do regulaminu Konkursu 

fotograficznego 

pt. „Kobiece oblicze OSP”, 

 

Oświadczenie nr 3 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) o tym, że 

a) administratorem danych osobowych jest BEZALIN S.A. z siedzibą w 43-300 Bielsku-

Białej przy ul. Piastowskiej 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS:0000314174 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-

Białej, VIII Wydział Gospodarczy. 

b) w sprawach związanych z  danymi osobowymi należy kontaktować się mailowo pod 

adresem: rodo@bezalin.pl. 

c) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „KOBIECE 

OBLICZE OSP”, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), 

promocji konkursu, zamieszczenia wizerunków znajdujących się na pracy konkursowej 

laureata na główce kalendarza trójdzielnego spółki BEZALIN S.A., branża FIRE na rok 

2022, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzcy i wyróżnionych) – jeżeli występują 

obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także 

w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 

6 ust.1 pkt. a, c i f RODO. 

d) dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 

c przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, oraz przez okres realizacji wyżej 

określonych celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, 

w których zostały zawarte. 

e) podanie przeze mnie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, 

jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  W przypadku braku zgody lub wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do 

udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora 

konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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f) administratorzy przewidują przekazanie moich danych osobowych swoim pracownikom, 

którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkursu, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz 

Administratora niezbędne do realizacji zadań związanych z konkursem tj. usługi drukarskie 

lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu. Przekazywanie powyższym 

podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c 

niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do 

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do 

jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierzają nikomu 

przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia 

wynika z obowiązujących przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług 

podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane mogą być 

przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych 

znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług. 

g) w zakresie przetwarzania danych osobowych posiadam następujące prawa: dostępu do 

swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw 

uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy 

prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych. 

h) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób 

niezgodny z prawem, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko (czytelnie), data 

 

 

…………………………………. 

podpis 
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Załącznik nr 4 

Do regulaminu Konkursu 

fotograficznego 

pt. „Kobiece oblicze OSP”, 

 

Oświadczenie nr 4 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo (wyrażona na czas nieokreślony z możliwością jej 

wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 5 letniego okresu 

wypowiedzenia), ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku: w mediach, serwisach 

społecznościowych, na stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronach internetowych 

i portalach społecznościowych Organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla 

mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

Powyższe prawo przenoszę na rzecz Bezalin S.A. z momentem przesłania przeze mnie zdjęć 

na konkurs fotograficzny pt. „Kobiece oblicze OSP”. 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko (czytelnie), data 

 

…………………………………. 

podpis 
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Załącznik nr 5 

Do regulaminu Konkursu 

fotograficznego 

pt. „Kobiece oblicze OSP”, 

 

Oświadczenie nr 5 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam zgodę osób trzecich uwidocznionych na 

przesłanych przeze mnie zdjęciach na konkurs fotograficzny pt. „Kobiece oblicze OSP”, na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, przy czym zgoda ta 

nie jest ograniczona ilościowo, czasowo (wyrażona na czas nieokreślony z możliwością jej 

wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 5 letniego okresu 

wypowiedzenia) ani terytorialnie. Ponadto zgoda ta upoważnia Uczestnika Konkursu do 

przeniesienia jej na Bezalin S.A., która na jej podstawie uprawniona jest do tego iż wizerunek 

ten może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania 

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób oraz może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem. Zgoda ta dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku: 

w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Obejmuje ona nadto 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronach 

internetowych i portalach społecznościowych Organizatora) oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

Powyższe prawo przenoszę na rzecz Bezalin S.A. z momentem przesłania przeze mnie zdjęć 

na konkurs fotograficzny pt. „Kobiece oblicze OSP” na czas nieokreślony z możliwością jego 

wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 5 letniego okresu 

wypowiedzenia. 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko (czytelnie), data 

 

…………………………………. 

podpis 


