
Załącznik numer 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA BIEGU „PODAJ ZMIANĘ, WYBIEGNIJ Z DEPRESJI”

W  związku  i  w  ramach  mojego  udziału  w  biegu  „Podaj  zmianę,  wybiegnij  z  depresji”
odbywającego  się  w  dniach  04-08  czerwca  2019  r.  (dalej:  „Bieg”)  niniejszym  oświadczam,  że
wyrażam zgodę na nieodpłatne oraz bezterminowe korzystanie,  w tym rozpowszechnianie mojego
wizerunku przez:

 El  Padre  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  w  Warszawie,  ul.  Galopu  6,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS 0000300644, o numerze NIP: 5213473972, numerze REGON: 141320592, o
kapitele zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej „Organizator”) oraz

 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16,
01-211  Warszawa,  zarejestrowany  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000011571,  posiadający NIP 526-10-08-546
oraz  kapitał  zakładowy w wysokości  147 418 918 zł  w całości  wpłacony (dalej  „Partner
Generalny”), w zakresie współpracy z przy realizacji Biegu, 

utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych
w związku z moim udziałem w Biegu oraz poprzez wykorzystywanie mojego wizerunku w sposób
publiczny  oraz  jego  przetwarzanie  w celach  określonych  w  niniejszym  Oświadczeniu  oraz
Regulaminie, w szczególności w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym
w materiałach  przekazywanych  za  pośrednictwem  sieci  internetowej  i  umieszczania  w  folderach,
ulotkach reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych w dowolnym czasie i miejscu na
terytorium Polski, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym
zakresie.

Powyższa zgoda uprawnia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  oraz Organizatora do
przeniesienia na działające na ich zlecenie osoby trzecie, określonego w niniejszym Oświadczeniu
zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku ramach organizacji Biegu. Jednocześnie oświadczam, że
prawo  do  udzielania  zgody  na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  nie  jest  ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich.


