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1. CEL INICJATYWY 

Inicjatywa ma na celu zaangażowanie pracowników Firmy TERG S.A. z siedzibą w Złotowie,  

w nagrywanie i nadsyłanie krótkich 10-sekundowych filmików z sytuacji, w których pomagają innym 

w codziennym życiu: w domu, pracy, na ulicy. Z nadesłanych sekwencji zostanie zmontowany 

teledysk do piosenki Fundacji pt. Włącz swe serce. Piosenka powstanie z okazji 10-lecia Fundacji. 

Inicjatywa ma na celu popularyzację pomagania innym w potrzebie, zacieśnianiem więzi 

międzyludzkich, działania na rzecz społeczeństwa i dla jego dobra. 

Teledysk będzie promował Fundację MEDIAEXPERT Włącz się oraz markę MEDIAEXPERT poprzez jego 

publikację na portalach społecznościowych, stronach internetowych oraz innych materiałach 

promocyjnych. 

2. ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem Inicjatywy jest Fundacja MEDIAEXPERT Włącz się z siedzibą w Złotowie przy ul. Za 

Dworcem 1D, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000429316 przy 

ścisłej współpracy z grupą MEDIAEXPERT oraz firma TERG S.A. 

3. TEMATYKA INICJATYWY 

Tematyką inicjatywy jest nagranie przez pracowników Firmy krótkich, 10 sek. filmików  

w rozdzielczości HD, 50 kl./s, w układzie panoramicznym, na których uwiecznią pomaganie innym  

w codziennym życiu. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem udziału w Inicjatywie jest złożenie podpisanego oświadczenia, że twórca pracy 

nadesłanego filmiku udziela Fundacji MEDIAEXPERT „Włącz się” oraz firmie TERG S.A. nieodpłatnego  

i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach 

eksploatacji, zwłaszcza do celów promocyjnych, wydawniczych i innych związanych  

z promowaniem Fundacji oraz marki MEDIAEXPERT. Zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie  

i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską i cyfrową, wprowadzanie do 

obrotu egzemplarza oryginalnego i dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, 

w tym w szczególności zamieszczania w materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez 

Fundację MEDIAEXPERT „Włącz Się”, firmę TERG S.A oraz grupę MEDIAEXPERT. 

W Inicjatywie biorą udział tylko prace, do których załączony będzie wypełniony i podpisany 

Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zgody na 

publikację wizerunku dorosłych oraz dzieci załącznik nr 2. 

Prace należy nadsyłać do 22  maja 2022 r. włącznie na adres mailowy: fundacja@fundacjawlaczsie.pl 

w tytule wiadomości wpisując: TELEDYSK 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Gotowy teledysk zostanie opublikowany na stronie internetowej Fundacji 

www.fundacjame.pl i jej FB, na portalu informacyjnym TOL oraz FB Kariera Media Expert.  
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2. Pracownicy, których filmy zostaną wykorzystane w teledysku, otrzymają od Organizatora 

niespodziankę. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, zaś dane osobowe osób działających  

z ramienia Uczestników przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i w 

celach związanych  

z przeprowadzeniem Inicjatywy.  

4. Nadesłanie filmu i akceptacja niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

na rozpowszechnianie i publikację wizerunku Uczestnika/Uczestniczki w mediach.  

5. W sprawach spornych, nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

INICJATYWY „TELEDYSK DO PIOSENKI WŁĄCZ SWE SERCE” 

 

Imię i Nazwisko 
 

 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

Sklep/Dział 
 

 

 

Telefon 
 

 

 

Adres mailowy 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celach pozyskania moich danych 

osobowych oraz wyrażam dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  

z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.) przez Fundację MEDIAEXPERT „Włącz się” z siedziba  

w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, w zakresie jaki jest niezbędny do wykonania celów 

statutowych Fundacji MEDIAEXPERT „Włącz się”. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym 

mi prawie wglądu do danych osobowych oraz ich poprawianiu, uzupełnianiu lub usuwaniu.   

 

____________________________________ 

Data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Inicjatywy 
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Załącznik nr 2 

 

Miejscowość, data _________________________ 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  
 

Ja niżej podpisany(a) _____________________, zamieszkały(a) w _____________________, 

przy ul. ______________________________, identyfikujący(a) się numerem pracowniczym (ID)  

_________________ wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku 

przez Fundację MEDIAEXPERT „Włącz się”, firmę TERG S.A. oraz grupę MEDIAEXPERT w celach: 

publikowania, w całości lub we fragmentach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, 

na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych oraz innego rodzaju materiałach 

informacyjnych rozpowszechnianych przez Fundację. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika. Możesz ją w każdej chwili wycofać pisząc mail 

na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl. Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie skutkuje 

zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażenia zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

Twoje dane ujawnimy publicznie, w taki sposób, aby nieokreśleni z góry odbiorcy materiałów informacyjnych 

(np. strony internetowej Fundacji), mogli mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 

 

 

 

__________________________________ 

        Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 


