Regulamin
używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
„Oglądaj Legalne”

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 w związku z art. 137 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
własności przemysłowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm. - dalej
jako „p.w.p.") ustala się niniejszym regulamin używania wspólnego znaku towarowego
gwarancyjnego „Oglądaj legalne" w brzmieniu następującym:

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają
a) IAB Polska - Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w

Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000258896, o numerze NIP 521-34-18-625.
b) Znak „Oglądaj Legalne" - wspólny znak towarowy gwarancyjny, słowno - graficzny,

przeznaczony dla oznaczenia Serwisów, w ramach których Utwory Audiowizualne
udostępniane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa tj. w szczególności na
podstawie nabytych przez przedsiębiorców odpowiednich licencji lub innych stosownych
uprawnień do rozpowszechniania powyższych utworów w niezbędnym zakresie. Wzór
Znaku „Oglądaj Legalne" zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Znak „Oglądaj Legalne"
został zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w klasach towarowo usługowych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
c) Serwis - serwis internetowy, w tym serwis funkcjonujący w ramach portalu

internetowego, lub aplikacji, umożliwiający użytkownikom Internetu oglądanie Utworów
Audiowizualnych i towarzyszących im treści dodatkowych w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, na podstawie odpowiednich licencji lub innych stosownych uprawnień do
rozpowszechniania Utworów Audiowizualnych i towarzyszących im treści dodatkowych w
niezbędnym zakresie. Dla uniknięcia wątpliwości IAB Polska informuje, że udziału w Akcji
nie mogą brać serwisu typu user generated content.
d) Utwór Audiowizualny - utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 ze zm.), w szczególności filmy, filmy rysunkowe, teledyski, filmy reklamowe, audycje
telewizyjne etc.
e) Użytkownik - przedsiębiorca prowadzący Serwis, uprawniony przez IAB Polska do

korzystania ze Znaku „Oglądaj Legalne" na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
f) Partner Akcji - podmiot udostępniający Utwory Audiowizualne na potrzeby podmiotów

prowadzących Serwisy, w tym w szczególności prowadzący działalność w zakresie

dystrybucji Utworów Audiowizualnych, posiadający odpowiednie prawa do Utworów
Audiowizualnych i towarzyszących im treści dodatkowych lub zarządzający tymi prawami,
uczestniczący w akcji „Oglądaj Legalne"; zasady przystąpienia do akcji „Oglądaj Legalne"
przez Partnerów Akcji reguluje § 2 ust. 12.
g) Ambasador Akcji - podmiot, który w celu wzmocnienia renomy i popularności akcji

„Oglądaj Legalne", wspiera akcję poprzez jej propagowanie i rekomendowanie w ramach
prowadzonej przez siebie działalności; działalność Ambasadora Akcji nie może
obejmować prowadzenia Serwisu ani udostępniania Utworów Audiowizualnych na
potrzeby podmiotów prowadzących Serwisy; zasady uzyskania statusu Ambasadora Akcji
reguluje § 2 ust. 13.
- niniejszy „Regulamin używania wspólnego znaku towarowego
gwarancyjnego „Oglądaj legalne", stanowiący regulamin znaku w rozumieniu art. 138 ust.
3 i 4 p.w.p.
h) Regulamin

2. Podmiotem uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na Znak „Oglądaj Legalne" jest IAB

Polska, na którego rzecz dokonane zostało zgłoszenie w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej Znaku „Oglądaj Legalne".
3. IAB Polska przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec podmiotów

naruszających prawo z rejestracji Znaku „Oglądaj Legalne" lub oznaczenia dla Partnera
Akcji lub Ambasadora Akcji.
4. Użytkownicy, Partnerzy Akcji oraz Ambasadorzy Akcji obowiązani są niezwłocznie

powiadomić IAB Polska o dostrzeżonych naruszeniach Znaku „Oglądaj Legalne" lub
oznaczeń dla Partnera Akcji lub Ambasadora Akcji przez osoby trzecie.
5. IAB Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach

Regulaminu IAB Polska niezwłocznie powiadomi Użytkowników .Partnerów Akcji oraz
Ambasadorów Akcji.
6. Zmiany w Regulaminie wprowadzane są uchwałą Zarządu IAB Polska. Informacja o

zmianach zostanie podana do wiadomości Użytkowników, Partnerów Akcji oraz
Ambasadorów Akcji poprzez stronę internetową www.iabpolska.pl na co najmniej 7 dni
przed datą wejścia ich w życie.

§ 2. Procedura przyznawania lub odmowy przyznania Znaku „Oglądaj Legalne"
1. IAB Polska udziela prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne" przedsiębiorcom, którzy

spełniają kryteria określone w Regulaminie i złożyli stosowny wniosek.
2. Z wnioskiem o przyznanie prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne" wystąpić mogą

przedsiębiorcy prowadzący za pośrednictwem serwisów internetowych lub aplikacji
działalność w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na
udostępnianiu wyłącznie własnych, zakupionych lub w inny sposób nabytych od osób
trzecich Utworów Audiowizualnych oraz towarzyszących im materiałów dodatkowych w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, pod warunkiem udostępniania powyższych Utworów Audiowizualnych zgodnie
z przepisami prawa tj. w szczególności na podstawie nabytych przez tych

przedsiębiorców odpowiednich licencji lub innych stosownych
rozpowszechniania powyższych Utworów w niezbędnym zakresie.

uprawnień

do

3. Przedsiębiorca o którym mowa w ustępie powyższym, występując z wnioskiem o

przyznanie prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne", gwarantuje tym samym, że
rozpowszechnianie w ramach jego Serwisu Utworów Audiowizualnych oraz
towarzyszących im materiałów dodatkowych jest zgodne z przepisami prawa oraz
odbywa się na podstawie nabytych przez niego licencji lub innych stosownych uprawnień
do rozpowszechniania powyższych Utworów w niezbędnym zakresie.
4. Wnioski o upoważnienie do używania Znaku „Oglądaj Legalne" składane są za

pośrednictwem witryny internetowej akcji przy użyciu udostępnionego przez IAB Polska
formularza. Wniosek powinien zawierać:
a)

b)
c)

listę kategorii Utworów Audiowizualnych ze wskazaniem Partnerów Akcji lub innych
uprawnionych podmiotów, którzy udzielili wnioskującemu przedsiębiorcy stosownych
licencji lub uprawnień do rozpowszechniania w Serwisach Utworów Audiowizualnych
lub innych towarzyszących im treści dodatkowych lub ewentualnie wskazanie, że
Utwory Audiowizualne lub inne towarzyszące im treści dodatkowe zamieszczane w
Serwisie są materiałami własnymi Użytkownika,
oznaczenie Serwisu, którego wniosek dotyczy,
oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego Serwis, wraz ze wskazaniem jego adresu
e- mail.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5.

Dokonując weryfikacji wniosków o udzielenie prawa do używania Znaku „Oglądaj
Legalne" IAB Polska może wystąpić do Partnerów Akcji z prośbą o potwierdzenie
informacji określonych w ust. 4) pkt a) powyżej. W szczególności raz w miesiącu IAB
Polska przesyła do Partnerów Akcji uczestniczących w akcji „Oglądaj Legalne" listę
wniosków o udzielenie prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne" otrzymanych w
poprzednim miesiącu od podmiotów prowadzących Serwisy, zawierającą nazwy
podmiotów występujących o udzielenie prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne".

6.

Partnerzy Akcji uczestniczący w akcji „Oglądaj Legalne", w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania od IAB Polska listy wniosków, o której mowa w ust. 5 powyżej, weryfikują, czy
informacje zawarte we wnioskach są zgodne z prawdą, tj. czy Partnerzy Akcji udzielili
podmiotom składającym wnioski stosownych licencji lub innych stosownych uprawnień do
rozpowszechniania wskazanych we wniosku Utworów Audiowizualnych lub innych
towarzyszących im treści dodatkowych.

7. IAB Polska rozpoznaje wniosek o upoważnienie do używania Znaku „Oglądaj Legalne", w
terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Decyzja o przyznaniu lub odmowie
przyznania prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne" podejmowana jest w formie
uchwały Zarządu IAB Polska.

8.

IAB Polska udziela prawa używania Znaku „Oglądaj Legalne" przedsiębiorcom
prowadzącym Serwisy, w ramach których Utwory Audiowizualne oraz towarzyszące im
materiały dodatkowe udostępniane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa tj. w
szczególności na podstawie nabytych przez przedsiębiorców odpowiednich licencji lub

innych stosownych uprawnień
niezbędnym zakresie.
9.

do

rozpowszechniania

powyższych

utworów

w

W przypadku podjęcia przez IAB Polska decyzji o przyznaniu prawa używania Znaku
„Oglądaj Legalne", dokument potwierdzający prawo do używania Znaku „Oglądaj
Legalne" wysyłany jest drogą elektroniczną, na adres e-mail podany we wniosku, o
którym mowa w ust. 4 powyżej/ wysyłany jest w formie pisemnej na adres wskazany we
wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

10. IAB

Polska odmawia udzielenia prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne"
przedsiębiorcom prowadzącym Serwisy, w ramach których Utwory Audiowizualne oraz
towarzyszące im materiały dodatkowe udostępniane są niezgodnie z przepisami
obowiązującego prawa tj. w szczególności bez odpowiednich licencji lub innych
stosownych uprawnień do rozpowszechniania powyższych utworów w niezbędnym
zakresie. O decyzji odmowej IAB Polska poinformuje podmiot prowadzący Serwis,
któremu odmówiono udzielenia prawa używania Znaku „Oglądaj Legalne", e-mailem na
adres wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej. IAB Polska może
odmówić udzielenia prawa używania Znaku „Oglądaj Legalne" wyłącznie w wypadku
niespełnienia przez wnioskodawcę wymogów określonych w Regulaminie. Decyzja o
odmowie udzielenia prawa używania Znaku „Oglądaj legalne" zawierać musi stosowne
uzasadnienie.

11. Decyzja IAB Polska w kwestii przyznania, odmowy przyznania bądź pozbawieniu prawa

używania Znaku „Oglądaj Legalne" jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Jednakże przedsiębiorca, któremu odmówiono upoważnienia do używania Znaku
„Oglądaj Legalne" lub takie upoważnienie odebrano może ponownie wnioskować o
przyznanie upoważnienia do. używania Znaku „Oglądaj Legalne" po dostosowaniu zasad
prowadzonej przez niego działalności do wymogów określonych w Regulaminie.
12. Partnerzy Akcji przystępują do akcji „Oglądaj Legalne" poprzez:
a)

b)

złożenie droga elektroniczną stosownej deklaracji uczestnictwa; wzór deklaracji
uczestnictwa Partnerów Akcji w akcji „Oglądaj Legalne" stanowi Załącznik nr 4 do
Regulaminu;
potwierdzenie uczestnictwa przez IAB Polska drogą elektroniczną.

13. Partner Akcji może informować o przyznanym mu statusie Partnera, używając w swojej

działalności oznaczenia, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
14. Ambasadorzy Akcji przystępują do akcji „Oglądaj Legalne" poprzez:
a)

b)

złożenie droga elektroniczną stosownej deklaracji uczestnictwa; wzór deklaracji
uczestnictwa Ambasadorów Akcji w akcji „Oglądaj Legalne" stanowi Załącznik nr 6
do Regulaminu;
potwierdzenie nadania statusu Ambasadora Akcji przez IAB Polska drogą
elektroniczną.

15. Status Ambasadora Akcji przyznawany jest przez IAB Polska według jego uznania

podmiotom, których uczestnictwo w akcji „Oglądaj Legalne" sprzyjać będzie popularności
i renomie akcji, a których sposób, zasady i profil działalności, w ocenie IAB Polska, nie
pozostają w sprzeczności z ideą akcji „Oglądaj Legalne". IAB Polska może odebrać
przyznany uprzednio status Ambasadora Akcji podmiotom, które przestały spełniać
wymogi, określone w zdaniu poprzedzającym.

16. Ambasador Akcji może informować o przyznanym mu statusie Ambasadora, używając w

swojej działalności oznaczenia, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 7 do
Regulaminu.
17. Partner Akcji i Ambasador Akcji obowiązani są używać oznaczeń, których wzór znajduje

się odpowiednio w Załączniku nr 5 lub w Załączniku nr 7, w sposób świadczący o
dbałości o ich wysoką jakość i wzrastającą renomę. Niedozwolone są zmiany tych
oznaczeń, w tym zmiany w zakresie kolorystyki i proporcji. Niedozwolone jest
umieszczanie na tych oznaczeniach jakichkolwiek tekstów lub elementów graficznych. W
przypadku używania tych oznaczeń w sposób nieprawidłowy, tj. w szczególności w
sposób stojący w sprzeczności z postanowieniami niniejszego punktu, IAB Polska ma
prawo wezwać Partnera lub Ambasadora do zmiany sposobu używania tych oznaczeń,
wyznaczając w tym celu 7-dniowy termin. Jeśli po upływie tego terminu oznaczenia w
dalszym ciągu są używane nieprawidłowo, IAB Polska może odebrać status Partnera lub
status Ambasadora.
§ 3. Kontrola działalności Użytkowników. Procedura odbierania upoważnienia do używania
Znaku „Oglądaj Legalne"

1. IAB Polska przysługuje prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu używania Znaku
„Oglądaj Legalne", oznaczeń stosowanych przez Partnerów Akcji i Ambasadorów Akcji
oraz przestrzegania zasad Regulaminu. Kontrola prowadzona będzie na bieżąco, jak
również na podstawie informacji otrzymanych od Partnerów Akcji, audytorów i innych
podmiotów.

2.

IAB przysługuje prawo do odebrania prawa używania Znaku „Oglądaj Legalne" w
przypadku:
a. otrzymania od Partnera Akcji informacji o minimum 10 zgłoszonych w ciągu kwartału
i zakończonych usunięciem pliku zawierającego Utwór Audiowizualny przypadkach
publikacji w Serwisie przez Użytkownika Utworów Audiowizualnych lub materiałów
towarzyszących bez posiadania stosownych uprawnień;
b. otrzymania od Partnera Akcji informacji o nieusuwaniu w zakreślonym terminie przez
Użytkownika plików audiowizualnych wskazanych przez podmiot uprawniony;
c. gdy Użytkownik przestanie spełniać warunki w § 2 ust. 3 Regulaminu;
d. gdy Użytkownik nie stosuje się do zasad zawartych w Regulaminie lub narusza
zasady używania Znaku „Oglądaj Legalne";
e. gdy Użytkownik używa znaku „Oglądaj Legalne" w sposób nieprawidłowy, na
zasadach wskazanych w § 4 ust. 4 Regulaminu.

3. Decyzja o pozbawieniu prawa używania Znaku „Oglądaj legalne" podejmowana jest w

formie uchwały Zarządu IAB Polska. Decyzja musi zawierać uzasadnienie.
4. Prawo do używania Znaku „Oglądaj Legalne" wygasa w przypadku zbycia przez

Użytkownika na rzecz osoby trzeciej praw do Serwisu, wskazanego w decyzji, o której
mowa w § 2 ust. 7 powyżej, a także w przypadku dokonania przekształceń, podziałów,
połączeń i innych zmian w formie prawnej działalności prowadzonej przez Użytkownika.
Nabywca oraz podmiot powstały po dokonaniu przekształcenia, podziału, połączenia czy

innych zmian w formie prawnej prowadzonej działalności, którym przysługiwać będzie
prawo do Serwisu wskazanego w decyzji, o której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu
występują z wnioskiem o przyznanie prawa do używania Znaku „Oglądaj Legalne" w
sposób i na zasadach określonych w § 2 ust. 1 - 1 1 Regulaminu.
5. Lista Użytkowników prowadzona przez IAB Polska dostępna jest na stronie www.ogladaj-

legalne.pl.

§ 4. Uprawnienia do stosowania Znaku „Oglądaj Legalne"
1. Użytkownicy mogą używać Znaku „Oglądaj Legalne" dla oznaczania usług w klasach 35,

38, 41, 42, 45, w szczególności poprzez umieszczenie Znaku „Oglądaj Legalne" na
stronach prowadzonych przez siebie Serwisów wskazanych w decyzji, o której mowa w §
2 ust. 7 Regulaminu, w szczególności przy Utworach Audiowizualnych.
2. Użytkownicy zobowiązani są do używania Znaku „Oglądaj Legalne" w sposób

niezmniejszający jego zdolności odróżniającej oraz gwarancyjnego charakteru w
szczególności, do nieumieszczania go na stronach Serwisów nieobjętych decyzją, o
której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są używać Znak
„Oglądaj Legalne" w sposób świadczący o dbałości o jego wysoką jakość i wzrastającą
renomę.
3. Niedozwolone są zmiany Znaku „Oglądaj Legalne", w tym zakresie kolorystyki i proporcji.

Niedozwolone jest umieszczanie na Znaku „Oglądaj Legalne" jakichkolwiek tekstów lub
elementów graficznych.
4. W przypadku używania przez Użytkownika Znaku „Oglądaj Legalne" w sposób

nieprawidłowy, tj. w szczególności w sposób stojący w sprzeczności z postanowieniami
niniejszego paragrafu, IAB ma prawo do wezwać Użytkownika do zmiany sposobu
używania Znaku „Oglądaj Legalne" na zgodny z niniejszym Regulaminem wyznaczając w
tym celu Użytkownikowi termin 7-dniowy. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu, Znak
„Oglądaj Legalne" nadal jest używany przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, IAB
przysługuje prawo do odebrania Użytkownikowi prawa do używania Znaku „Oglądaj
Legalne".
5. Użytkownik ma prawo informować osoby trzecie o nadaniu mu przez IAB Polska prawa

do używania Znaku „Oglądaj Legalne".

Załącznik nr 1: wzór Znaku „Oglądaj Legalne".
Załącznik nr 2: klasy usługowe, w których został zgłoszony Znak „Oglądaj Legalne"
Załącznik nr 3: wzór wniosku o upoważnienie do korzystania ze Znaku „Oglądaj Legalne"

Załącznik nr 4: wzór deklaracji Partnera Akcji o przystąpieniu do akcji „Oglądaj Legalne"

Załącznik nr 5: wzór oznaczenia dla Partnera Akcji

Załącznik nr 6: wzór deklaracji Ambasadora Akcji o przystąpieniu do akcji „Oglądaj Legalne"

Załącznik nr 7: wzór oznaczenia dla Ambasadora Akcji

Załącznik do formularza - znak towarowy
Wykaz towarów i/lub świadczonych usług, do których oznaczenia jest przeznaczony znak towarowy ze
wskazaniem klas *

Klas a

Usługi w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, usługi informowania o 35
działalności gospodarczej, usługi prowadzenia reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi elektronicznego przechowywania danych, usługi udostępnienia danych
osobowych osób trzecich na potrzeby reklamy i promocji.
Usługi udostępniania elektronicznych linków video, usługi transmisji danych pomiędzy 38
indywidualnymi odbiorcami, usługi związane z internetowymi portalami społecznościowymi
(lub innymi); usługi związane z internetowym serwisem informacyjnym, usługi poczty
elektronicznej i usługi przesyłania wiadomości, usługi w zakresie przesyłania informacji,
usługi elektronicznego przesyłania danych, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przesyłania informacji tekstowej i
obrazowej przy pomocy komputera, usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego
(on-line), usługi emisji treści video;

Usługi w zakresie rozrywki; usługi udostępniania treści rozrywkowych na żądanie odbiorców 41
indywidualnych, usługi gier on-line, usługi udostępniania muzyki cyfrowej z Internetu,
usługi udostępniania informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, usługi w zakresie rozrywki on-line, usługi informacyjne i doradcze w
zakresie rozrywki, usługi zapewniania rozrywki on-line.

Usługi udostępniania zasobów serwerów (sieci komputerowej), usługi hostingu treści 42
cyfrowych w Internecie;
Licencjonowanie własności intelektualnej

45

UWAGA
* zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998) towary, dla których znak jest przeznaczony wskazywane są w
formie wykazu towarów. Przy sporządzaniu wykazu towarów należy jednocześnie wskazać klasy odnoszące się do
określonych towarów zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego. Wykaz towarów nie
może zawierać określeń niemających znaczenia dla zakresu ochrony. Wykaz towarów powinien być uporządkowany według
klas towarowych w porządku wzrastającym. Odrębne arkusze wykazu towarów powinny mieć format A4 i być wypełnione
pismem maszynowym, z zachowaniem do 60 znaków pisarskich w wierszu i odstępu między wierszami około 6 mm.
UP RP. DW. Zam. 679/2002. N. 1000

WNIOSEK O UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA ZE ZNAKU „OGLĄDAJ LEGALNE"

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu akcji „Oglądaj legalne", wnoszę niniejszym o upoważnienie do używania
znaku „Oglądaj Legalne". Niniejszy wniosek dotyczy Serwisu ___________________________________.

Oznaczenie Serwisu, którego dotyczy wniosek: _______________________________

Oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego Serwis: ___________________________________

1

Lista kategorii Utworów Audiowizualnych ze wskazaniem Partnerów Akcji lub innych uprawnionych podmiotów,
którzy udzielili wnioskującemu przedsiębiorcy stosownych licencji lub uprawnień do rozpowszechniania w
Serwisie Utworów Audiowizualnych lub innych towarzyszących im treści dodatkowych lub ewentualnie
wskazanie, że Utwory Audiowizualne lub inne towarzyszące im treści dodatkowe zamieszczane w Serwisie są
materiałami
własnymi
Użytkownika:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________

1

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej
działalności gospodarczej, adres działalności gospodarczej, numer wpisu do centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.
W przypadku spółek: nazwa spółki, dokładny adres siedziby, sąd prowadzący KRS, do którego spółka jest
wpisana, wraz z podaniem numeru wydziału, numer KRS, numer NIP.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W AKCJI „OGLĄDAJ LEGALNE"

Działając w imieniu ____________________ (nazwa Partnera) (dalej jako „Partner”) na podstawie załączonego
pełnomocnictwa, deklaruję niniejszym chęć uczestnictwa _______________________(nazwa) w organizowanej
przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska (dalej jako „IAB Polska")
akcji „Oglądaj Legalne".
Wskazuję niniejszym dane kontaktowe osoby upoważnionej do wykonywania niezbędnych czynności związanych
z uczestnictwem w akcji „Oglądaj Legalne":

_________________________ (imię i nazwisko)

_________________________ (adres e-mail)

_________________________ (telefon kontaktowy)

____________________________________
(data i podpis i pieczątka firmowa)

Załączniki:
- pełnomocnictwo.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W AKCJI „OGLĄDAJ LEGALNE”

Działając w imieniu ___________________(nazwa Ambasadora) (dalej jako „Ambasador”), na podstawie
załączonego pełnomocnictwa, deklaruję niniejszym chęć uczestnictwa ________________ (nazwa Ambasadora)
w organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska (dalej
jako IAB Polska") akcji „Oglądaj Legalne".
Oświadczam, iż zapoznałam/(-em) się z treścią Regulaminu akcji „Oglądaj Legalne" i akceptuję jego treść.
Oświadczam również, iż jestem świadomy wynikających z Regulaminu akcji „Oglądaj Legalne" obowiązków
Ambasadora Akcji i zobowiązuję się do ich wykonywania i tym samym współdziałania z IAB Polska w
przeprowadzeniu akcji „Oglądaj Legalne".

Wskazuję niniejszym dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Ambasadora do wykonywania
niezbędnych czynności związanych z uczestnictwem Ambasadora w akcji „Oglądaj Legalne":

________________________________ (imię i nazwisko)
________________________________ (adres e-mail)
________________________________ (telefon kontaktowy)

_________________________
(data i podpis)

Załączniki:
- pełnomocnictwo.

