
Formularz zgody opiekuna prawnego  

Leo, nasza maskotka, jest przyjacielem wielu dzieci na całym świecie!  
Teraz możesz narysować lub namalować swoją własną wersję Leo – tak, jak go sobie 
wyobrażasz – a być może Twoja praca znajdzie się w kalendarzu Phonak Leo na rok 2018! 

Ja/my 

…………………………………………………………………………………………………………… 
( Nazwiska i imiona opiekunów prawnych ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
( Adres i numer telefonu ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Kontaktowy adres e-mail, zostanie użyty tylko do zawiadomienia o wygranej) 

Deklaruję/deklarujemy, że moje/nasze dziecko 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię dziecka) 

może uczestniczyć w konkursie malarskim/rysunkowym do kalendarza Phonak Leo 2018 
ogłoszonym przez zespół Phonak Pediatrics. 

Zgadzam się/ zgadzamy się na warunki podane w tym dokumencie oraz na to, że 
obrazy/rysunki wykonane przez moje/nasze dziecko mogą zostać wykorzystane podczas 
tworzenia „Kalendarza Leo 2018”. Jak również zdaję/zdajemy sobie sprawę, że kalendarz 
zostanie opublikowany i będzie dystrybuowany w formie drukowanej w gabinetach protetyków 
słuchu na całym świecie. 

Zgadzam się/ zgadzamy się na wydrukowanie obrazka lub rysunku wykonanego przez 
dziecko, a także jej/jego imienia, wieku oraz kraju pochodzenia jako informacji o rysunku. 

Zgadzam się/ zgadzamy się na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka 
dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

Oświadczam/my, że zostałem(am)/zostaliśmy  poinformowany(a) /poinformowani 
o przysługującym prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, 
a także do wniesienia żądania zaprzestawania przetwarzania danych oraz wniesienia 
sprzeciwu w sytuacjach opisanych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

Zgadzam się/ zgadzamy się na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez 
umieszczenie zdjęcia na odwrocie pracy dziecka, razem z jego imieniem, wiekiem i nazwą 
kraju. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Data, podpis/y 



Warunki konkursu rysunkowego Kalendarz Leo 2018  

Biorąc udział w tej promocji każdy uczestnik w pełni i bezwarunkowo zgadza się i uznaje, że niniejsze 
Warunki są wiążące. Promotorem konkursu jest Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa 
w Szwajcarii, telefon [+41 58 928 01 01]. 

Wymagania dotycz ące prac konkursowych i ich zgłaszania 
· Temat: samodzielnie wykonany obrazek/rysunek maskotki Leo do Kalendarza Leo 2018. 

· Szablon znajduje się na stronie www.phonak.pl/konkursleo, a rysunek Leo należy wykonać w siatce 
umieszczonej na stronie (w układzie poziomym). 

· Następnie oryginalną pracę oraz wypełniony i podpisany Formularz zgody na uczestnictwo 
w konkursie należy przesłać na adres: Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. 
Susanne Wenger, Laenggasse 17, 3280 Murten – Switzerland albo do lokalnego biura 
firmy Sonova Polska Sp. z o.o., plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa. 

· Zdjęcie dziecka prosimy przesłać na adres susanne.wenger@phonak.com lub 
dorota.wlostowska@phonak.com. Zostanie umieszczone na odwrocie pracy dziecka, razem 
z jego imieniem, wiekiem i nazwą kraju. 

Czas trwania konkursu 
Konkurs zakończy się 1 września  2017 roku o północy czasu środkowoeuropejskiego. Prace przysłane 
później nie będą brane pod uwagę. 

Nagrody 
Dwunastu zwycięzców otrzyma pakiet Leo, który zawiera między innymi maskotkę Leo, książkę i plakat   
z miarką  wzrostu. Firma Sonova AG pokryje wszystkie koszty wysłania nagrody. 

Wybór zwyci ęzców 
Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich kwalifikujących się prac przez zespół Phonak Pediatric, 
w Stäfa w Szwajcarii. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wynik 
przyznania nagród jest ostateczny i nie przewiduje się żadnej dodatkowej korespondencji w tej sprawie. 
Wypłata gotówki, przelew oraz przeniesienie nagrody na inną osobę są wykluczone.  Zwycięskie prace 
zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu Leo 21 września 2017 roku. 

Zmiany zasad uczestnictwa i zako ńczenia konkursu 
Firma Sonova zastrzega sobie prawo do przedłużenia, anulowania lub zawieszenia konkursu w całości 
lub w części i przyznania nagród pracom otrzymanym przed datą zmiany decyzji. Firma Sonova nie 
ponosi odpowiedzialności za utracone, opóźnione, nieczytelne, nieprawidłowe lub niedokładne zgłoszenia 
ani za zgłoszenia niezakwalifikowane w wyniku jakichkolwiek błędów technicznych lub ludzkich, które 
mogą wystąpić podczas przetwarzania konkursu. 

Przyznane prawa 
Każda nadesłana praca musi być oryginalnym dziełem dziecka, o którym mowa na pierwszej stronie, nie 
może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, praw osobistych lub 
praw własności. 
Opiekun prawny przyznaje firmie Sonova AG nieograniczone, zbywalne na całym świecie prawa do 
wykorzystania zgłoszonej pracy do promocji i marketingu Kalendarza Leo 2018 oraz dodatkowo te same 
prawa do promocji w połączeniu z produktami dla dzieci marki Phonak na portalach społecznościowych. 
Opiekun prawny zgadza się na łączenie pracy z innymi pracami, tekstem i grafiką, a także edytowanie 
pracy, wycinanie, przycinanie, zmienianie lub modyfikowanie jej w inny sposób przez firmę Sonova AG, 
tak aby była odpowiednia do publikacji w Kalendarzu Leo 2018. 

Polityka prywatno ści 
Firma Sonova AG będzie wykorzystywać i przechowywać zdjęcie dziecka , jego imię i adres e-mail tylko 
w związku z organizacją konkursu. Firma Sonova AG nikomu nie udostępnia informacji osobowych do 
innych celów. 

Jurysdykcja 
Konkurs i niniejsze warunki podlegają prawu szwajcarskiemu, a spory będą podlegać wyłącznej 
jurysdykcji sądów Szwajcarii. 


