Regulamin Konkursu
„SurRonem na wiosnę”

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Surronem na
wiosnę” (zwany: Konkursem). Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy i 2 laureatów –
autorów najbardziej popularnych krótkich nagrań audiowizualnych użytkowników z udziałem
pojazdów marki Surron – elektrycznych motorowerów lub motocykli w aurze wiosennej (zwanych
„Filmami”) umieszczonych na dedykowanej playliście na profilu EVP na platformie internetowej
YouTube dla Sur-ron Polska - https://www.youtube.com/channel/UCu4LDbFxB8hdwaHuqb8T45w
(zwany dalej: Profilem).
1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka Electric Vehicles Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000735357, NIP: 6793170348, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, dane do
kontaktu: adres - ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, tel. - 123 000 363, e-mail - kontakt@surron.pl
(zwana: EVP).
1.3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest EVP.

2. Czas i miejsce trwania Konkursu.
2.1. Konkurs trwa od 15.04.2022 r. od godziny 00:00 do 15.06.2022 r. do godziny 12:00 , przy czym
termin nadsyłania zgłoszeń przez Uczestników mija 15.05.2022 r. o godzinie 23:59.
2.2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, głównie na Profilu i fanpage’u EVP dla
marki Surron Polska na portalu społecznościowym Facebook (SurRon Polska), przy
czym promocja Konkursu prowadzona jest także na innych portalach i platformach
(TikTok i Instagram).

3. Uczestnicy Konkursu.
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna:
a. pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj.
nieuczestnicząca w Konkursie w ramach swojej działalności gospodarczej
lub zawodowej,
c. nie będąca pracownikiem EVP i nie pozostająca z EVP w stosunku cywilnoprawnym,
d. która wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Filmie
(m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko lub pseudonim) przez EVP w celu promocji i reklamy EVP w
zakresie produktów marki Surron Polska w mediach społecznościowych i na platformach
internetowych określonych w Regulaminie;

e. która wyrazi zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez EVP na potrzeby promocji i reklamy
EVP, w tym w ramach Konkursu: z jej wizerunku i głosu zamieszczonego w Filmie oraz samego Filmu
na kanałach EVP prowadzonych dla marki Surron w mediach społecznościowych i na platformach
internetowych określonych w Regulaminie;
f. która będzie posiadała prawa autorskie do Filmu pozwalające na jego wykorzystanie w ramach
Konkursu, jak również zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. wizerunek, głos, imię i
nazwisko lub pseudonim – o ile ujawniono na Filmie) oraz rozpowszechnianie i korzystanie przez EVP
z wizerunku i głosu innych osób pojawiających się na Filmie;
g. która zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem.
3.2. Osoba spełniająca wszystkie warunki określone w pkt 3.1 powyżej zwana będzie dalej
„Uczestnikiem”.
3.3. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez rejestrację za pośrednictwem wiadomości mejlowej
wysłanej na adres EVP: kontakt@evpoland.pl wraz ze skanem podpisanego formularza zawierającego
zgody Uczestnika w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, rozpowszechniania i
wykorzystania wizerunku i Filmu oraz na wzięcie udziału w Konkursie w czasie trwania Konkursu. W
przypadku, gdy w Filmie pojawiają się także inne osób, Uczestnik dołącza formularz zawierający
zgody także tych osób w zakresie określonym w pkt 3.1. lit. f. Formularze stanowią załącznik nr 1 do
Regulaminu.
3.4. Równocześnie z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 3.3 Uczestnik akceptuje niniejszy
regulamin jak również potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych Uczestnika zawartą w Regulaminie oraz z regulaminami i politykami prywatności
portali społecznościowych i platform internetowych, na których Film zostanie umieszczony,
opisanych w pkt 7 Regulaminu, jak również potwierdza, iż – w przypadku, gdy w Filmie pojawiają się
także inne osoby – zapoznał te osoby z Regulaminem, w tym klauzulą informacyjną w nim zawartą.
3.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Zasady i przebieg Konkursu.
4.1. Uczestnik Konkursu w celu rejestracji przesyła na adres mejlowy EVP (kontakt@evpoland.pl) link
do Filmu z możliwością jego pobrania (korzystając przykładowo z darmowych stron do przesyłu
plików o dużym rozmiarze typu https://wetransfer.com/) z udziałem Uczestnika kierującego
pojazdem marki Surron – elektrycznym motorowerem lub motocyklem w aurze wiosennej na
świeżym powietrzu, poza torami do jazdy zlokalizowanymi w zamkniętych pomieszczeniach/halach,
którego czas projekcji trwa maksymalnie 2 minuty 30 sekund wraz ze skanem podpisanego
formularza, o którym mowa w pkt 3.3. W Filmie mogą brać udział inne osoby pełnoletnie poza
Uczestnikiem, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania dodatkowych formularzy
podpisanych przez te osoby (pkt. 3.3).
4.2. Film musi zawierać następujące parametry:
a. dopuszczalny format: MPEG-2 lub 4, ewentualnie .WMV, .AVI, .MOV lub .FLV,
b. maksymalny rozmiar Filmu: 256 GB.
4.3. Film może zostać nagrany z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (np. telefon, aparat,
kamera, tablet).

4.4. Film nie może naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób trzecich, a
prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować jakichkolwiek treści sprzecznych z
prawem (w tym naruszających prawa własności intelektualnej innych podmiotów i osób), zasadami
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a nadto nie mogą zawierać lub nawiązywać do
treści kulturowych, religijnych, światopoglądowych lub politycznych, jak również nie mogą w sposób
pośredni lub bezpośredni wywoływać u odbiorców negatywnego obrazu EVP oraz marki Surron i
brandu Surron Polska. Film nie może przedstawiać wizerunku innej osoby poza wizerunkiem
Uczestnika, jeżeli nie wyraziła ona zgód, o których mowa w pkt 3.1. lit. f.
4.5. Filmy niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie, jak również zgłoszenia
niezawierające podpisanego formularza lub formularzy wraz ze wszystkimi zgodami stosownie do pkt
3.3 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
4.6. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden Film w Konkursie.
4.7. Rejestracja do Konkursu jest możliwa od 15.04.2022r. od godziny 00:00 do 15.05.2022 r.
do godziny 23:59.
4.8. EVP umieszcza Filmy Uczestników spełniające wymagania regulaminowe na dedykowanej
playliście na Profilu.
4.9. Od momentu umieszczenia Filmu na playliście Profilu użytkownicy platformy YouTube
mogą wyświetlać Filmy.

5. Nagrody.
5.1. Zwycięzcą i laureatami Konkursu zostają trzej Uczestnicy, których Filmy miały największą liczbę
wyświetleń na datę zakończenia Konkursu. Odczytu wyświetleń dla Filmów na playliście Profilu
dokonuje pracownik EVP.
5.2. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce 16.06.2022 r. na fanpage’u EVP – SurRon
Polska na portalu Facebook.
5.3. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane Nagrodami):
a. dla zwycięzcy 1. miejsca (największa liczba wyświetleń) - voucher na zakupy w sklepie
internetowym EVP (https://evpoland.pl/, zakładka: Sklep) o wartości jednostkowej 1500,00 zł brutto
z 30-dniowym terminem ważności liczonym od 16.06.2022 r.,
b. dla laureata 2. miejsca (2. miejsce pod względem liczby wyświetleń) - voucher na zakupy w sklepie
internetowym EVP (https://evpoland.pl/, zakładka: Sklep) o wartości jednostkowej 1000,00 zł brutto
z 30-dniowym terminem ważności liczonym od 16.06.2022 r.,
c. dla laureata 3. miejsca (3. miejsce pod względem liczby wyświetleń) - voucher na zakupy w sklepie
internetowym EVP (https://evpoland.pl/, zakładka: Sklep) o wartości jednostkowej 500,00 zł brutto z
30-dniowym terminem ważności liczonym od 16.06.2022 r.
5.4. Zwycięzca i laureaci nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani do
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody, jednak mają prawo do dokonana zakupu w
sklepie EVP towaru przekraczającego wartość przyznanej Nagrody za dopłatą różnicy pomiędzy ceną
Towaru a wartością Nagrody.

5.5. EVP wyśle zwycięzcy i laureatom Nagrodę w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu
mailowego podanego podczas rejestracji do Konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu.
5.6. Nagrody otrzymane w Konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128). Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku do właściwego
urzędu skarbowego ciąży na EVP. W związku z tym EVP przyzna zwycięzcy i laureatom Konkursu
dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości należnego do pobrania podatku
dochodowego od osób fizycznych od wartości poszczególnych Nagród. Kwoty dodatkowych nagród
pieniężnych EVP przekaże w całości na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
Dodatkowe nagrody pieniężne nie podlegają wypłacie.

6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie można składać w formie mejlowej na
adres: kontakt@evpoland.pl.
6.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
6.3. Uczestnik powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe, po uzyskaniu informacji o
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia
reklamacji.
6.4. Jeżeli na podstawie treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, EVP występuje
do Uczestnika o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6.5. EVP rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
wpływu.
6.6. EVP jest uprawnione do przekazania Uczestnikowi informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji
na papierze lub innym trwałym nośniku, w tym za pośrednictwem adresu e-mail.

7. Dane osobowe. Wizerunek.
7.1. Dane osobowe Uczestnika (w tym imię i nazwisko, pseudonim – jeżeli podano, adres
e-mail, wizerunek, głos, a w przypadku zwycięzcy i laureatów także dodatkowe dane niezbędne do
wykonania przez EVP obowiązków podatkowych) będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego
interesu EVP jako Administratora polegającego na organizacji i umożliwienia udziału w Konkursie, w
tym poinformowania Uczestnika o wyniku Konkursu, jeżeli to dotyczy Uczestnika – w celu wydania
Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu występowania z lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami powstałymi w związku z Konkursem, a także na podstawie obowiązków prawnych
ciążących na EVP w związku z organizacją Konkursu, w tym głównie podatkowych dotyczących
rozliczenia Nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celach, o których
mowa w niniejszym punkcie.
7.2. Dane osobowe Uczestnika i osób trzecich zawarte w Filmie (w tym imię i nazwisko, pseudonim –
jeżeli podano, wizerunek i głos) będą przetwarzane także w celu promocji i reklamy EVP w zakresie
produktów marki Surron Polska w mediach społecznościowych i platformach internetowych, a to na

profilach EVP na YouTube (Sur-ron Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i
Facebook (SurRon Polska) na podstawie wyrażonych zgód Uczestnika i osób trzecich.
7.3. Dane osobowe osób trzecich widniejących w Filmie (w tym wizerunek, głos, imię i nazwisko,
pseudonim, adres e-mail) będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na organizacji i umożliwieniu Uczestnikowi udziału w Konkursie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celach, o których mowa w niniejszym
punkcie.
7.4. Administratorem danych osobowych jest EVP. Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: +48334861986 oraz adresem e-mail:
iod@holding1.pl.
7.5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu, w związku z wykonywaniem
postanowień Regulaminu, w tym organizacji i promocji Konkursu (także w mediach
społecznościowych wskazanych w pkt 7.2), wydania Nagród, poinformowania zwycięzcy i laureatów o
wyniku Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia należnego podatku od Nagród.
7.6. Dane Uczestnika i osób trzecich widniejących w Filmie nie będą profilowane, a decyzja o
przyznaniu Nagrody i wybraniu zwycięzcy i laureatów Konkursu nie jest podejmowana w sposób
zautomatyzowany. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie podjętej
decyzji o przyznaniu nagrody lub wyborze zwycięzcy i laureatów, w sposób opisany w pkt 6powyżej
(Reklamacje).
7.7. Uczestnik i osoby trzecie widniejące w Filmie mogą w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie
miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
Cofnięcie zgody będzie powodowało dla Uczestnika brak możliwości dalszego udziału w Konkursie.
7.8. Uczestnik i osoby trzecie widniejące w Filmie posiadają prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych. Uczestnik i osoby trzecie widniejące w Filmie mają prawo do
wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w którym podstawą
przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych osobowych.
7.9. EVP stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na
celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych przez Uczestników przed ich
nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.
7.10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i promocji
Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy i laureatów, wydania Nagród oraz rozliczenia należnych podatków.
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez EVP.
7.11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzyskanej zgody - dane będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.12. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na EVP – dane będą
przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego Administratora dane te będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu, chyba że
osoba, której dane są przetwarzane na tej podstawie, wyrazi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jej
danych w tym celu. Pomimo wniesienia sprzeciwu dane będą nadal przetwarzane, jeżeli Administrator wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.13. Dane Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym daneosobowe w
imieniu EVP, to jest podmiotom świadczącym na rzecz EVP usługi związane przede wszystkim z
obsługą Uczestników, usługi informatyczne, księgowe, prawne lub związane z marketingiem i
promocją. W przypadku osób trzecich dane mogą być przede wszystkim udostępnione agencji
marketingowej.
7.14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do organizacji międzynarodowych
ani państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). W przypadku przetwarzania danych
w ramach sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych jak Facebook i Instagram oraz
platform internetowych jak YouTube czy TikTok dane na serwerach tych portali mogą być przekazane
do państw, w których te serwery się znajdują, w tym poza EOG. Podmioty te zgodnie deklarują
wykorzystanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i oparcie
przetwarzania na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych
w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji w
zakresie sposobu działania portali, w tym kwestii przetwarzania danych osobowych można uzyskać na
poniższych stronach internetowych:
a. Instagram - https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875
i https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870,
b. TikTok - https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl
i https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=pl,
c. YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
d. Facebook - https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation i
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms.
7.15. Nadto w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik i osoby widniejące na Filmie wyrażają
nieodpłatną zgodę na korzystanie i publikację ich wizerunku i głosu oraz – w przypadku Uczestników
– także samego Filmu na zasadach i warunkach opisanych w formularzach, stanowiących Załącznik nr
1 do Regulaminu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednakże brak zgody uniemożliwia
Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały
udostępniane przez EVP w związku z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
8.2. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego lub innej formy gry hazardowej wskazanej
w ustawie z 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 8.3. Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie,
akceptuje jednocześnie warunki określone w niniejszym regulaminie.

8.4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na profilu firmowym EVP poświęconym marce Surron
(„SurRon Polska”) na portalu społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/surronpolska) oraz na stronie internetowej pod adresem
https://evpoland.pl/2022/04/11/druga-edycja-konkursu-filmowego-surron-zbliza-sie-szybkimikrokami/
8.5. EVP zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmian
prawnych wpływających na Konkurs lub zmian organizacyjnych niezależnych od EVP. Informacja o
zmianach wraz ze zmienionym regulaminem zostanie udostępniona zgodnie z pkt 8.4.
8.6. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Regulamin obowiązuje od 15.04.2022 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA1
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________
Pseudonim, jeżeli ma być nim oznaczony Film: ___________________________________________
Adres e-mail: __________________________________________________________
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

TAK/NIE
1.

2

jestem osobą pełnoletnią i zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i informacją
dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych tam zawartą, rozumiem postanowienia tam
zawarte i przysługujące mi prawa i akceptuję jego treść;

TAK/NIE
2.

3

wyrażam nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przesłanym przeze mnie Filmie (m.in. imię i nazwisko, pseudonim – jeżeli podano, wizerunek i głos) w
materiałach promocyjnych i reklamowych EVP w zakresie produktów marki Surron Polska
na profilach EVP na YouTube (Sur-ron Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i
Facebook (SurRon Polska). W związku z tym oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dotyczącą zasad przetwarzania moich danych osobowych przez EVP zawartą w pkt 7 Regulaminu
Konkursu.

TAK/NIE
3.

4

wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku
i głosu utrwalonego w nadesłanym przeze mnie Filmie przez EVP na cele kampanii i działań
marketingowych Spółki polegających na promocji i reklamie EVP w zakresie produktów marki Surron
Polska w każdym czasie obowiązywania niniejszego oświadczenia, na terenie Polski, z uwzględnieniem
sieci Internet w zakresie profili i fanpage’y EVP dotyczących marki Surron Polska na YouTube (Sur-ron
Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i Facebook (SurRon Polska); wizerunek
może zostać wykorzystany także w zestawieniu z określonym przez EVP tekstem;

TAK/NIE
4.

5

wyrażam zgodę na wyłączne, nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i
rozpowszechnianie nadesłanego przeze mnie Filmu przez EVP na cele kampanii i działań
marketingowych Spółki polegających na promocji i reklamie Konkursu oraz EVP w zakresie produktów
marki Surron Polska w każdym czasie obowiązywania niniejszego oświadczenia, na terenie Polski, z
uwzględnieniem sieci Internet w zakresie profili i fanpage’y EVP dotyczących marki Surron Polska na
YouTube (Sur-ron Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i Facebook (SurRon
Polska).

________________________________________
(Data i czytelny podpis Uczestnika)

1

Wypełnia Uczestnik drukowanymi literami.
Niewłaściwe skreślić.
3
Niewłaściwe skreślić.
4
Niewłaściwe skreślić.
5
Niewłaściwe skreślić.
2

OŚWIADCZENIE OSOBY TRZECIEJ6
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________
Pseudonim, jeżeli pojawia się w Filmie: ___________________________________________
Adres e-mail: __________________________________________________________
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

TAK/NIE
1.

7

wyrażam nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
Filmie przesłanym przez Uczestnika (m.in. imię i nazwisko oraz pseudonim – jeżeli podano, wizerunek
i głos) w materiałach promocyjnych i reklamowych EVP w zakresie produktów marki Surron Polska
na profilach EVP na YouTube (Sur-ron Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i
Facebook (SurRon Polska). W związku z tym oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dotyczącą zasad przetwarzania moich danych osobowych przez EVP zawartą w pkt 7 Regulaminu
Konkursu.

TAK/NIE
2.

8

wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku
i głosu utrwalonego w nadesłanym przez Uczestnika Filmie przez EVP na cele kampanii i działań
marketingowych Spółki polegających na promocji i reklamie EVP w zakresie produktów marki Surron
Polska w każdym czasie obowiązywania niniejszego oświadczenia, na terenie Polski, z uwzględnieniem
sieci Internet w zakresie profili i fanpage’y EVP dotyczących marki Surron Polska na YouTube (Sur-ron
Polska), Instagram (surron_polska), TikTok (surron_polska) i Facebook (SurRon Polska); wizerunek
może zostać wykorzystany także w zestawieniu z określonym przez EVP tekstem;

________________________________________
(Data i czytelny podpis osoby trzeciej ujawnionej w Filmie)

6

Wypełnić drukowanymi literami.
Niewłaściwe skreślić.
8
Niewłaściwe skreślić.
7

