
Regulamin Konkursu „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Regulamin określa warunki konkursu: „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” 
rozgrywanego w mediach społecznościowych Eco Studio ELECTRO - SYSTEM, 
dalej zwanego „Konkursem”.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest Bee Music Batogowska Monika z siedzibą w 
Warszawie, adres 03-980 Warszawa, ul.Rechniewskiego 11/38, NIP: 113231 
97 85, REGON:146753137, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu 
"Organizatorem".  

1.3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami dostępu do 
Internetu i posiadaniem publicznych kont w mediach społecznościowych, w 
szczególności na profilu Instagram. 

1.4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa 
jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. Udział w Konkursie jest 
dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, tj. osoby, 
które ukończyły 18 rok życia i posiadają  pełną zdolność do czynności 
prawnych, jak również osoby niepełnoletnie za zgodą ich prawnych opiekunów 
(„Uczestnik”), którzy wraz ze zgłoszeniem do Konkursu prześlą oświadczenie 
podpisane przez opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu 
(„Oświadczenie”). Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, 
spełniająca warunki określone pkt 1.3 i 1.4. regulaminu. Z udziału w Konkursie 
wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny 
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

1.5. Konkurs jest ogłoszony w dniu 6.11.2020 r. o godz. 19.00 na kanale 
YouTube www.youtube.com/EcoStudio. Konkurs będzie promowany na profilu 
Instagram i Facebook „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM”, na profilu Instagram 
Kingi Sawczuk, profilu Instagram i Facebook Kuby Adamiaka, profilu Facebook 
Electro - System Organizacja Odzysku.  Zgłoszenia do Konkursu można 
dokonywać do dnia 20.11.2020 r., do godziny 23:59:59, ze Zwycięzcą 
Konkursu skontaktujemy się do dnia 4.12.2020 r., a ogłoszenie wyniku 
opublikowane zostanie do dnia 24.12.2020 r. w odcinku finałowym „Eco Studio 
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ELECTRO - SYSTEM” na kanale YouTube  https://youtube.com/EcoStudio i w 
serwisie Instagram https://www.instagram.com/ecostudioelectrosystem/ .  

1.6. W konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca i zostaną wyróżnione trzy 
osoby. 

1.7. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na 
publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, 
opublikowanie jego pracy konkursowej ze zgłoszenia oraz na emisję jego głosu 
oraz upublicznienie wizerunku w mediach społecznościowych „Eco Studio 
ELECTRO - SYSTEM”, a  także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie w 
mediach społecznościowych „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” jego imienia i 
nazwiska, miejscowości zamieszkania podczas trwania Konkursu, jego 
promocji, ogłaszania wyników i podczas realizacji odcinka finałowego „Eco 
Studio ELECTRO - SYSTEM”. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział 
w Konkursie w/w wyrażają prawni opiekunowie małoletniego, biorącego udział 
w Konkursie, potwierdzając to podpisanym Oświadczeniem. 

1.8. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 
3.2) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu 
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie 
spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w 
nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie 
oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.  

1.9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

1.10.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w 
Konkursie wykonanych zadań konkursowych, których autorzy:    

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,  

b) działają z fikcyjnego konta/profilu w serwisie Instagram; 

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;  

d) naruszają regulamin serwisu Instagram. 

e) użyli w zadaniu konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, 
treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, 
etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne. 
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1.11. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na 
temat organizacji Konkursu: ecostudioelectrosystem@gmail.com 

2. Nagrody  

2.1  Zwycięzca Konkursu otrzyma główną nagrodę rzeczową w postaci 
hulajnogi elektrycznej o wartości 1194,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto 
dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną - kwotą 
przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 133,00 zł (słownie: 
sto trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody to 1.327,00 
zł (słownie: tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych i 00/100) brutto. 
Nagroda główna prezentowana jest w mediach społecznościowych „Eco Studio 
ELECTRO - SYSTEM”, mediach społecznościowych Kingi Sawczuk, Kuby 
Adamiaka i Organizatora. 

2.2  Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Konkursu zostaną przez niego 
ufundowane trzy nagrody pocieszenia o wartości nieprzekraczającej 5 zł 
(słownie: pięć złotych). Na zasady rozdania ewentualnych nagród pocieszenia 
każdy z uczestników przystępując do Konkursu, wyraża zgodę.  

2.3  Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich danych 
osobowych i teleadresowych niezbędnych do odbioru/wysyłki nagrody.  

2.4  Nagrody , o których mowa w ust. 2.1 i 2.2 będą przesyłane przez 
Organizatora kurierem lub pocztą w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 
wygranej w Konkursie. Uczestnik, który zgłosi chęć odbioru osobistego 
nagrody, będzie mógł ją odebrać w siedzibie Organizatora najpóźniej do 60 dni 
od dnia wygranej. 

2.5  Uczestnik, który nie odbierze nagrody w terminie określonym w pkt. 2.4 
traci prawo do tej nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością 
Organizatora. 

2.6  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub 
nieodebranie którejkolwiek nagrody z przyczyny leżącej po stronie 
nagrodzonego uczestnika.  

2.7  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania 
i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – 
uniemożliwiające kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego 
zestawu nagród/nagrody.  
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2.8 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca Konkursu zostanie 
poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem 
rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem serwisu Instagram. 

2.9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju 
świadczenia. 

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie / zadanie konkursowe  

3.1  Ogólne zasady Konkursu podawane są w mediach społecznościowych „Eco 
Studio ELECTRO - SYSTEM” oraz na stronie internetowej www.electro-
system.pl. Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien otworzyć 
stronę „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” umieszczoną pod adresem https://
www.youtube.com/EcoStudio („Strona Konkursu”), a następnie wykonać 
zadanie konkursowe określone w materiale filmowym opublikowanym pod tym 
adresem dnia 6.11.2020 r. godz. 19.00 („Materiał Konkursowy”). Koniecznie 
jest również posiadanie publicznego konta w serwisie Instagram, korzystanie z 
sieci Internet oraz posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z 
serwisu Instagram.  

3.2  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu 
dokonać zgłoszenia do Konkursu polegającego na publikacji zdjęcia własnego 
autorstwa przedstawiającego elektrośmieci i odpowiedzi na pytanie 
konkursowe z oznaczeniem #ecostudioelectrosystem na profilu Uczestnika na 
Instagramie. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie zadane w 
Materiale Konkursowym. Pytanie: W jaki sposób pozbywasz się 
elektrośmieci? Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu, 
będącego odpowiedzią na pytanie, przesłane do Konkursu i pełnię praw do 
zdjęcia („Praca Konkursowa”). W przypadku gdy Uczestnik jest osobą nieletnią 
zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział nieletniego w Konkursie na adres e-
mail: ecostudioelectrosystem@gmail.com do dnia 20.11.2020 r. do godz. 
23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do 
Konkursu, jeżeli Praca Konkursowa, zamieszczone w związku z nią treści lub 
nazwa profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram będą naruszały prawa 
osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem, regulaminem Konkursu lub 
regulaminem serwisu Instagram, treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne bądź 
treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. Z takich samym 
przyczyn Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeżeli wskazane wyżej 
okoliczności zostaną ustalone po rozstrzygnięciu Konkursu. W takim wypadku 
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Organizator nie wy łania kolejnego zwycięzcy. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność wobec Organizatora za naruszenie zasad opisanych powyżej.  

3.3 W czasie trwania Konkursu komisja konkursowa wybiera jednego autora 
najciekawszego zgłoszenia, czyli najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej 
(spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt 3.2), zwanego dalej Zwycięzcą oraz 
trzech autorów zgłoszeń, którzy otrzymają nagrody pocieszenia.  

3.4 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden 
raz. Zakazane jest używanie wielu kont w serwisie Instagram lub profili osób 
trzecich w celu zgłoszenia udziału.  

3.5 Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych 
osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.  

3.6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w 
składzie:  

Przewodniczący: Robert Wawrzonek 

Wiceprzewodniczący: Monika Batogowska 

Członkowie komisji: Kinga Sawczuk, Jakub Adamiak. 

3.7. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z 
niniejszym regulaminem.  

3.8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej 
czuwają władze Organizatora.  

3.9. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanej Pracy Konkursowej 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonana Praca 
Konkursowa nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie 
była wcześniej publikowana. 

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie  

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy 
Organizatora. 

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej 
rodziny Organizatora i podmiotów wymienionych w pkt. 3.6. 



4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, za zgodą 
przedstawicieli ustawowych małoletniego wyrażonej na podstawie podpisanego 
Oświadczenia. 

4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki 
określone w niniejszym regulaminie.  

5. Postępowanie reklamacyjne  

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, 
należy składać Organizatorowi pisemnie na adres:  Bee Music, ul. 
Rechniewskiego 11/38, 03-980 Warszawa w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, 
nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako 
uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i 
jego uzasadnienie.  

5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty 
decyduje data stempla pocztowego.  

5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a 
zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia 
reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.  

6. Postanowienia końcowe i Ochrona danych osobowych.  

6.1  Pełna treść regulaminu udostępniona będzie na stronie www.electro-
system.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego 
zakończenia.  

6.2  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi 
telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.  

6.3  Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego 
regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają 
wyłącznie charakter informacyjny.  

6.4  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest 
Organizator Konkursu.  

6.5  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
należy kierować do Organizatora listownie na adres: Bee Music, ul. 
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Rechn iewsk iego 11/38, 03-980 Warszawa  lub przez ema i l : 
biuro@beemusic.com.pl 

6.6  Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą 
Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować 
listownie na adres: Bee Music, ul. Rechniewskiego 11/38, 03-980 Warszawa 
lub przez email: biuro@beemsuic.com.pl. 

6.7  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe 
Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania w mediach 
społecznościowych „Eco Studio ELECTRO-SYSTEM”, Kingi Sawczuk, Kuby 
Adamiaka oraz w celu przekazania nagrody. Na Stronie Facebook i Instagram 
Eco Studio ELECTRO - SYSTEM opublikowane zostanie imię i nazwisko 
Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o 
wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników 
jest zgoda, którą  wyraża Uczestnik lub jego opiekun prawny poprzez tzw. 
wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia 
konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie 
Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie 
Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, 
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić 
ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.  

6.8 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik z złoży reklamację, 
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu 
zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych 
będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności 
weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami.  

6.9  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie 
trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem 
Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator 
przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich 
przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane 
osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a 
Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków 
wynikających z przepisów podatkowych.  



6.10  Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu 
dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.  

6.11. W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, 
Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia 
nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorowi 
Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w 
jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.  

6.12. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  

6.13. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 
szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu.  
f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 
Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie  
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 
czażądać, aby Organizator przesłał dane Uczestnika do innego administratora. 
Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie emożliwe.  

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z 
Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w 
punktach 6.5 i 6.6 powyżej).  

6.14. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: 
biuro@beemusic.com.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i 
nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do 
jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  



6.15. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

6.16 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego  
uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.  

6.17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody 
spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu 
nieprawidłowości  leżących po stronie Uczestników.  

6.18. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób 
sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Instagram (tj. podmioty 
będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w 
żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwis 
Instagram z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu.  

6.19. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że 
korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi nadesłanej w związku z 
Konkursem, nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, 
osób trzecich. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie 
konkursowe Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie 
majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do utworu, jakim może być 
odpowiedź na pytanie konkursowe i wykonane zdjęcie w niniejszym Konkursie 
oraz prawo do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: 
wprowadzanie do pamięci komputerów, wprowadzenie do sieci Internet, 
publiczne udostępnianie, wyświetlanie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie. 
Uczestnik wyraża również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw  
zależnych do dzieła. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, 
gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego 
wypowiedzi lub recenzji.  

6.20. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 
Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. 

 
6.21. Organizator ma prawo zmiany warunków Konkursu w  każdym czasie, jak 
również anulowania Konkursu bez podania przyczyny oraz rekompensaty na 
rzecz Uczestników Konkursu.  

6.22. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem 
polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku 
przeprowadzeniem Konkursu.  



6.23. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo 
i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

Warszawa, 6.11.2020 Bee Music 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  
Dotyczy osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie  
„Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” 

Imię i nazwisko Uczestnika  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji Uczestnika 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny uczestnika KONKURSU  
„Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” oświadczam, że : 

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na udział 
dziecka w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulamiu. 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby 
Konkursu. 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, 
wypowiedzi, imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach promujących 
Konkurs, na stronach internetowych www.electro-system.pl, na Facebooku, 
profilu Instagram, kanale YouTube Eco Studio Electro - System, na 
Instagramie, TikToku i kanale YouTube Kingi Sawczuk, Instagramie, Facebooku, 
TikToku i kanale YouTube  Kuby Adamiaka. 

..................................................................................  
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)

http://www.electro-system.pl

