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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (-a)…………………………………………… oświadczam, że w imieniu własnym udzielam
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000059492
(dalej jako: PGNIG), zgody na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzebyakcji „Pokaż jak
kibicujesz” w formie elektronicznej lub papierowej,na potrzeby realizacjimateriałów promocyjnych
dotyczących działalności PGNIG.
Jednocześnie z chwilą utrwalenia wizerunku wyrażamzgodę PGNIG na korzystanie z utrwalonegona
filmie lub zdjęciu mojego wizerunku, a także z samego filmu lub zdjęciaw materiałach promocyjnych
dotyczących działalności PGNIG,na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a) rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie,
nadawanie, remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w Internecie;
b) opracowywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowania, łączenie z innymi utworami lub
dziełami nie będącymi utworami,wszelkie modyfikowanieprzetwarzanie, łączenie, dzielenie, a
także dokonywanie wszelkich możliwych zmian w dowolny sposób i dowolne
wykorzystywanie tak utworzonych modyfikacji zarówno przez PGNiG, jak i przez osoby trzecie;
c) publikowanie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych
materiałach promocyjnych elektronicznych, w tym w Internecie;
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d) publikowanie i rozpowszechnianie w prezentacjach lub raportach lub portfolio dotyczących
działalności PGNIG, w tym w wersjach elektronicznych prezentacji lub raportów lub portfolio
(w szczególności w raportach zamieszczanych na stronie internetowej pgnig.pl);
e) przechowywanie na dowolnych nośnikach, w tym nośnikach pamięci elektronicznej;
f)

przesyłanie w dowolnej formie, w tym w plikach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgoda, o której mowa powyżej nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.

Zgoda jest udzielona nieodpłatnie, wobec czego zrzekam się jakichkolwiek roszczeo wobec PGNiG z
tytułu wykorzystania przez PGNiG mojego wizerunku, atakże przesłanego przeze mnie filmulub
zdjęcia w ramach akcji „Pokaż jak kibicujesz”.
Oświadczam, iż przesłany przeze mnie film lub zdjęcie zostałowykonane wyłącznie przeze mnie i nie
narusza jakichkolwiek praw innych osób.
Jednocześnie zobowiązuję się nie cofad,czy też nie ograniczad udzielonej PGNiG zgody w jakikolwiek
sposób, chyba że korzystanie z utrwalonego wizerunku w rażący sposób będzie naruszało
obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego oświadczenia.
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