Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że w związku z moim uczestnictwem w dniach 18-20 października 2019 w Targach o nazwie
World Travel Show (dalej: "Targi") organizowanych w Nadarzynie (Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn) przez
PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod 05- 830) przy al. Katowickiej 62, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001 (dalej:
Organizator) niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i
wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas Targów na fotografiach, nagraniach video, a także
mojego imienia i nazwiska oraz na ich rozpowszechnianie w ramach działań reklamowych, promocyjnych i
marketingowych a także przy retransmisjach i relacjach z Targów oraz w ramach działań archiwizacyjnych.
Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i terytorialnie i obejmuje niżej wskazane polach
eksploatacji:



w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu;



w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym



w szczególności w kontekście promocji Targów: komunikacja internetowa (bannery, teksty
promocyjne, prezentacje) oraz materiały promujące wydarzenie: katalog targowy, program
towarzyszący, plakaty, zaproszenia, prezentacja imprezy, billboardy reklamowe, bannery reklamowe,
naa stronie www należącej do Organizatora, na stronie na portalu społecznościowym – Facebook
należącej do Organizatora, w tym dedykowanej Targom, na stronie wydarzenia dedykowanej Targom
na portalu Facebook, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z Targami
w formie banerów, tekstów promocyjnych, prezentacji, galerii zdjęć.

Wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów nie wymaga uprzedniej zgody Prelegenta.
Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez
Organizatora, wszelkich działań takich jak, utrwalanie, filmowanie mojej osoby w trakcie trwania Targów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie
mojego wizerunku oraz głosu wypowiedzi, imienia i nazwiska, a także ich rozpowszechnianie. Jednocześnie
oświadczam, że wykorzystanie tych materiałów nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Powyższa
zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i terytorialnie i jest udzielona na ww. polach eksploatacji.

