ODDZIAŁ:
INTERNATIONAL PAPER
POLSKA SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 65/79
LIM CENTER 1629
00-697 WARSZAWA

ZGODA WŁAŚCICIELA MARKI
/ WŁAŚCICIELA PRAW DO OPAKOWANIA/ WŁAŚCICIELA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA
W związku z poszanowaniem przez International Paper praw autorskich zgłoszonych produktów, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o potwierdzenia posiadania przez Państwa majątkowych praw autorskich oraz umożliwienie wykorzystania przez International
Paper nadesłanego Opakowania (jego wizerunku oraz marki produktu) w poniższych polach eksploatacji.
I.

Niniejszym wyrażam zgodę na:

□ Zaprezentowanie nadesłanego opakowania podczas Gali „International Paper Packaging Stars 2017”
□ Zaprezentowanie nadesłanego opakowania w gablotach International Paper w fabryce w Kwidzynie
Kwidzyn, ul. Lotnicza 1 oraz Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79, pokój 16-29
□ Umieszczenie informacji na temat uzyskania przez wykonawcę opakowania tytułu Laureata lub Zwycięzcy Konkursu w prasie
branżowej
□ Umieszczenie na stronach internetowych International Paper informacji na temat uzyskania przez wykonawcę opakowania
tytułu Laureata Konkursu, informacji o przebiegu konkursu wraz z fotorelacją.
□ Umieszczenie w prasie branżowej prezentacji wizerunku opakowania
Organizator zobowiązuje się uzyskać akceptację prezentacji wizerunku przez Właściciela przed publikacją materiału.

□ Umieszczenie na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych International Paper prezentacji wizerunku opakowania
Organizator zobowiązuje się uzyskać akceptację prezentacji wizerunku przez Właściciela przed publikacją materiału.

Firma:

Adres:

Osoba upoważniona do reprezentacji:
telefon:
e-mail:

Ja………………………………………….................................. niżej podpisana / podpisany, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na
udział Opakowania…………………….………………………………………………………… w konkursie „International Paper Packaging Stars 2017”
i wykorzystanie Opakowania w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej w pkt I.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883), w celu i w zakresie niezbędnym do obsługi konkursu.

Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:
http//:internationalpaper/konkursIPPS.com

(pieczątka, data i podpis)
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