FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PODWÓRKO NIVEA” EDYCJA 2016
UWAGA: PODANIE WSZELKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I ZGÓD (z wyjątkiem informacji wprost
oznaczonych jako dobrowolne) JEST WYMAGANE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
WYDRUKOWANY I POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES ORGANIZATORA

Dane adresowe Organizatora
(prowadzącego Konkurs na zlecenie NIVEA Polska Sp. z o.o.)

Data zgłoszenia:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa
Dane Uczestnika
Uczestnik jest:

gminą

spółdzielnią mieszkaniową

wspólnotą mieszkaniową

Nazwa
Adres

(ulica, numer,
kod pocztowy,
miasto, gmina, powiat,
województwo)

Dane osoby/osób
uprawnionych
do reprezentowania
Uczestnika
(gminy lub spółdzielni
mieszkaniowej)

Imię i nazwisko
Telefon służbowy
E-mail służbowy

Dane osoby kontaktowej
(tj. osoby, z którą Organizator
będzie się kontaktował
we wszelkich sprawach
związanych z Konkursem)

Imię i nazwisko
Telefon służbowy
E-mail służbowy

Zgłaszana do Konkursu Lokalizacja placu zabaw
Adres

(ulica, numer,
kod pocztowy,
miasto, gmina, powiat,
województwo)

Współrzędne
geograficzne
Powierzchnia

(na stronie www.nivea.pl/podworko2016–mapa–lokalizacji dostępna jest informacja, jak obliczyć współrzędne)

Długość
Szerokość

Opis Lokalizacji placu zabaw

Oświadczenia Uczestnika
Działając w imieniu Uczestnika, oświadczam, że (należy postawić znak X w kwadracie poprzedzającym
każdy punkt):
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu „Podwórko NIVEA” (Regulamin dostępny jest na stronie www.nivea.pl/podworko2016)

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu „Podwórko NIVEA” i zobowiązuję się
do jego przestrzegania

Potwierdzam, że grunt zgłoszonej Lokalizacji placu zabaw spełnia wszelkie wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu
zabaw, wskazane w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.),
a w szczególności że:
a) Lokalizacja przeznaczona pod budowę Podwórka NIVEA ma powierzchnię nie mniejszą niż 300 m² na planie koła o promieniu 9,7 m, co
w praktyce oznacza, że działka na planie kwadratu, w którą zostanie wpisane koło o promieniu 9,7 m, powinna mieć nie mniej niż 441 m²
powierzchni (długość: 21 m x szerokość: 21 m). Organizator dopuszcza możliwość modyfikowania planu placu zabaw względem działek
nie spełniających powyższych wymogów. W takiej sytuacji jednak wymiary działki muszą być nie mniejsze niż prostokąt o bokach 27,2 m
x 15,4 m (tzn. jeden z boków prostokąta nie może być dłuższy niż 27,2 m, a drugi jego bok nie może być krótszy niż 15,4 m).
b)

Uczestnik posiada prawo dysponowania gruntem wskazanej Lokalizacji na potrzeby budowy placu zabaw.

c)

Lokalizacja nie jest przedmiotem żadnego postępowania cywilnego, administracyjnego.

d)

W stosunku do danej Lokalizacji nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne czy też sporne o stwierdzenie prawa własności.

e)

Budowa placu zabaw na terenie Lokalizacji będzie zgodna z przeznaczeniem terenu.

f)

Zgłaszana Lokalizacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich.

g)

Lokalizacja nie leży w strefie uzgodnień konserwatorskich.

h)

Lokalizacja nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpływu
oddziaływań szkód górniczych.

i)

Lokalizacja placu na terenie działki położona jest w odległości minimum 7 m w przypadku do 4 stanowisk włącznie, minimum
10 m w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie lub minimum 20 m w przypadku większej liczby stanowisk od wydzielonych miejsc
postojowych, w tym również zadaszonych, otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych oraz wjazdów
do zamkniętego garażu.

j)

Lokalizacja placu na terenie działki położona jest w odległości minimum 10 m od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów.

k)

Nasłonecznienie Lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach
10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 godziny

l)

Teren działki, na której lokalizowany jest plac zabaw, dostępny dla osób niepełnosprawnych (bez barier).

m) Lokalizacja powinna znajdować się w odległości od napowietrznych linii elektroenergetycznych nie mniejszej niż:
– 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
– 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
– 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;
– 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;
– 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
n)

Lokalizacja powinna znajdować się w odległości od gazociągów nie mniejszej niż:
– do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m;
– powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2,0 m;
– powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy:
o do DN 150 włącznie – 4,0 m;
o powyżej DN 150 do DN 300 włącznie – 6,0 m;
o powyżej DN 300 do DN 500 włącznie – 8,0 m;
o powyżej DN 500 – 12,0 m.

o)

Lokalizacja powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi
skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, przy czym odległość ta powinna zostać w razie potrzeby odpowiednio większa, by
w Lokalizacji zachowane były normy dopuszczalnego hałasu w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tj.).

p)

Lokalizacja powinna znajdować się w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniejszej niż: autostrada (30 m), droga ekspresowa
(20m), droga krajowa (10m), droga wojewódzka/powiatowa (8 m), droga gminna (6 m), przy czym odległość ta powinna zostać w razie
potrzeby odpowiednio większa, by w Lokalizacji zachowane były normy dopuszczalnego hałasu w środowisku, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tj.).

q)

Lokalizacja nie jest podmokła i nie podlega czasowemu podtapianiu przez wody opadowe oraz nie wymaga budowy dodatkowego
odwodnienia i nadaje się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

r)

Lokalizacja nie ma spadków terenu.

s)

Lokalizacja posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

t)

Lokalizacja jest ogólnodostępna (tj. jest miejscem publicznym, dostępnym dla nieograniczonego kręgu osób) i jest otwarta minimum
w godz. 8:00-20:00.

W przypadku Lokalizacji większej niż 300 m² na planie koła wyrażam zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części.

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie www.nivea.pl/podworko2016 danych Uczestnika oraz danych Lokalizacji (w szczególności
jej adresu i widoku) wraz z opisem.

Prawa autorskie
Oświadczam, że Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego Opisu Lokalizacji oraz że Opis ten nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.
Wyrażam zgodę, by zgłoszony Opis Lokalizacji został wykorzystany w toku Konkursu „Podwórko NIVEA” (którego Regulamin dostępny jest
na stronie www.nivea.pl/podworko2016) na potrzeby w nim wskazane, w szczególności w celu opublikowania Opisu Lokalizacji na stronie
www.nivea.pl/podworko2016.
Z momentem przesłania niniejszego Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi (każdemu
z nich z osobna) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie ze zgłoszonego Opisu
Lokalizacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Podwórko NIVEA” oraz celach marketingowych
i promocyjnych Organizatora lub Fundatora, poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie
techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b)

zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c)

publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d)

wielokrotne publiczne wystawienie,

e)

rozpowszechnianie w każdy sposób i każdą techniką, w tym poprzez publiczne udostępnienie w Internecie, na stronach WWW, za
pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

f)

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g)

wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów Organizatora lub Fundatora.

Wraz z udzieleniem licencji Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi (każdemu z nich z osobna) bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych prawa do wykonywania opracowań Opisu oraz udziela nieodwołalnego zezwolenia na rozporządzanie
i korzystanie z opracowania Opisu (prawo zależne) wraz z prawem do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Opisu
Lokalizacji – na polach eksploatacji wskazanych w pkt a-g powyżej.

Oświadczam, że twórca Opisu Lokalizacji zgodził się na udostępnianie Opisu Lokalizacji z pominięciem imienia i nazwiska twórcy Opisu.

Dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika (gminy lub spółdzielni mieszkaniowej)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
telefonu służbowego oraz e-maila służbowego do celów:
przeprowadzenia Konkursu /wyrażenie zgody jest wymagane/
marketingowych Fundatora /wyrażenie zgody jest dobrowolne/
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundatora /wyrażenie zgody jest dobrowolne/
1)

Dane osobowe osób wskazanych przez Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 tj., ze zm.).

2) Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w Konkursie obejmuje: imię i nazwisko, telefon służbowy, e-mail służbowy.
3) Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 32,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293724 (akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy), NIP 7770002866, REGON 630007112, kapitał zakładowy
4 653 537,00 zł.
4) Dane osobowe podane w Konkursie będą przetwarzane przez Fundatora do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody,
a jeśli osoba wyraziła na to odrębne zgody, także na inne cele: marketingowe Fundatora, przesyłania informacji handlowych Fundatora
drogą elektroniczną.
5) Fundator (NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 Organizatorowi.
6) Dane osobowe będą zbierane od Uczestników Konkursu. Podanie danych osobowych wynika z pełnionych przez daną osobę obowiązków
służbowych.
7) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji
Nagrody oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody, uniemożliwia udział
w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody).
9) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych, ze względu na jej szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub
wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych, w przypadku przetwarzania danych, gdy jest to niezbędne
do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
10) W przypadku żądania usunięcia danych osobowych osoby do kontaktu dane te zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora,
a Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia usunięcia danych podać Organizatorowi mailowo na adres
kontakt@podworkonivea.pl dane kontaktowe nowej osoby do kontaktu. W przypadku niepodania takich danych w terminie Organizator ma
prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody.

Dodatkowe informacje (dobrowolne):

Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania Uczestnika.
Załączniki: (należy wymienić i załączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie osób podpisujących Formularz Zgłoszeniowy do reprezentowania Uczestnika przy zgłoszeniu się do udziału
w Konkursie oraz zgoda właściwych podmiotów na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (np. pełnomocnictwo, uchwała o wyborze członków zarządu spółdzielni,
uchwała o wyborze członków zarządu, statut, umowa o zarządzie nieruchomością wspólną, uchwała walnego zgromadzenia/uchwała właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie
na warunkach określonych w Regulaminie)

1)
2)

Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Uczestnika

Funkcja osoby uprawnionej
do reprezentowania Uczestnika

(np. pełnomocnik, upoważniony pracownik,
członek zarządu, wójt, burmistrz)

OŚWIADCZENIE OSOBY KONTAKTOWEJ
Poniższe oświadczenie podpisuje wskazana przez Uczestnika osoba kontaktowa (w przypadku zmiany osoby kontaktowej każdorazowo
wraz z informacją o nowej osobie kontaktowej Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi poniższego oświadczenia
podpisanego przez nową osobę kontaktową).

Oświadczenie osoby kontaktowej wskazanej przez Uczestnika – dane osobowe osoby kontaktowej
Nazwa Uczestnika
Imię i nazwisko
Telefon służbowy
E-mail służbowy
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska, telefonu służbowego oraz e-maila służbowego do celów:
przeprowadzenia Konkursu /wyrażenie zgody jest wymagane/
marketingowych Fundatora /wyrażenie zgody jest dobrowolne/
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundatora /wyrażenie zgody jest dobrowolne/
1)

Dane osobowe osób wskazanych przez Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 tj., ze zm.).

2) Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w Konkursie obejmuje: imię i nazwisko, telefon służbowy, e-mail służbowy.
3) Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 32,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293724 (akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy), NIP 7770002866, REGON 630007112, kapitał zakładowy
4 653 537,00 zł.
4) Dane osobowe podane w Konkursie będą przetwarzane przez Fundatora do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody,
a jeśli osoba wyraziła na to odrębne zgody, także na inne cele: marketingowe Fundatora, przesyłania informacji handlowych Fundatora
drogą elektroniczną.
5) Fundator (NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 Organizatorowi.
6) Dane osobowe będą zbierane od Uczestników Konkursu. Podanie danych osobowych wynika z pełnionych przez daną osobę obowiązków
służbowych.
7) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji
Nagrody oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody, uniemożliwia udział
w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody).
9) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych, ze względu na jej szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub
wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych, w przypadku przetwarzania danych, gdy jest to niezbędne
do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
10) W przypadku żądania usunięcia danych osobowych osoby do kontaktu dane te zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora,
a Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia usunięcia danych podać Organizatorowi mailowo na adres
kontakt@podworkonivea.pl dane kontaktowe nowej osoby do kontaktu. W przypadku niepodania takich danych w terminie Organizator
ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody.

Podpis osoby kontaktowej

Dodatkowych informacji udziela INFOLINIA (22) 699 90 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.

