
UMOWA NAJMU POJAZDU 

zawarta w dniu ________________________ r. w __________________________ pomiędzy: 

Ewą Korfanty, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TRANS-RACH Ewa Korfanty, Skąpe 29, 87-140 Chełmża, 

NIP: 8792438809, 

reprezentowaną przez (niepotrzebne skreślić): 

właściciela Ewę Korfanty/pełnomocnika Martę Łagód/pełnomocnika Michała Łagód 

zwaną dalej Kamperturo 

 

a 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

zwanym dalej Klientem 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem Pojazdu kempingowego udostępnianego Klientowi przez Kamperturo, 

na warunkach określonych w Potwierdzeniu rezerwacji Umowie oraz Regulaminie, przez czas określony w Umowie. 

2. Użytym w niniejszej Umowie pojęciom zapisanym z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w § 1 Regulaminu 

Najmu Pojazdów Campingowych stosowany przez Kamperturo, który został doręczony Klientowi przed zawarciem 

Umowy. 

3. Klient oraz Kierowcy, a także Pasażerowie, mogą wyrazić fakultatywną zgodę na wykorzystanie wizerunku przez 

Kamperturo. W takim wypadku Klient oraz Kierowcy składają oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy. 

 

§ 2. 

1. Kamperturo oddaje Klientowi do używania Pojazd na czas określony: 

od dnia _______________ godz. __________ (termin odbioru), 

do dnia _______________ godz. __________ (termin zwrotu), 

zaś Klient zobowiązuje się do użytkowania Pojazdu na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie 

oraz do zapłaty Wynajmującego czynszu najmu i innych należności wynikających z Umowy i Regulaminu.  

2. Kamperturo oświadcza, że: 

a. oddany Klientowi do używania Pojazd odpowiada specyfikacji, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy 

(„Specyfikacja Pojazdu”), 

b. Pojazd jest zarejestrowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, sprawny technicznie i nadający się do 

bezpiecznej jazdy oraz spełnia wszelkie wymagania techniczne zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

c. Nie ma żadnych przeszkód prawnych ani faktycznych do zawarcia niniejszej Umowy oraz do wydania Pojazdu 

Klientowi. 

 

§ 3 

Klient oświadcza, że Pojazd będzie prowadzony wyłącznie przez Kierowców wymienionych w Załączniku nr 2 do 

Umowy („Lista kierowców”) oraz, że Kierowcy spełniają wymagania wynikające z Regulaminu.  

 

§  4 

1. Wraz z Pojazdem Kamperturo wydaje Klientowi na czas trwania najmu:  

a. dowód rejestracyjny pojazdu,  



b. instrukcję obsługi Pojazdu w języku polskim,  

c. komplet kluczy do Pojazdu wraz z kluczami do zamontowanych zabezpieczeń. 

2. Wydanie Pojazdu jest potwierdzone pisemnym Protokołem odbioru i zwrotu Pojazdu, stanowiącym Załącznik nr 3 

do niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

1. Tytułem wynagrodzenia za najem Pojazdu Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kamperturo czynszu najmu w 

kwocie ______________ zł. 

2. Tytułem wynagrodzenia za usługi dodatkowe Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kamperturo łącznej 

kwoty: 

a. ______________ tytułem __________________ 

b. ______________ tytułem __________________ 

c. ______________ tytułem __________________ 

d. ______________ tytułem __________________ 

3. Tytułem kaucji Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kamperturo kwoty 5 000,00 zł. Zapłata kaucji następują 

gotówką/na rachunek bankowy (niepotrzebne skreślić). 

4. Zapłata kwot, o których mowa w niniejszym paragrafie powinna nastąpić w terminach wynikających z § 5 

Regulaminu. 

 

§ 6 

1. Po zakończeniu najmu Klient jest zobowiązany zwrócić Kamperturo Pojazd wraz z wyposażeniem  z jakim został 

mu wydany zgodnie z Protokołem odbioru i zwrotu Pojazdu. Zarówno Pojazd jak i wyposażenie powinny być w 

stanie nieuszkodzonym oraz zgodnym z Regulaminem. 

2. Zwrot Pojazdu jest potwierdzony pisemnym Protokołem odbioru i zwrotu Pojazdu, stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Strony wskazują następujące dane i osoby do kontaktu: 

Klient: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Kamperturo: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Klient oświadcza, że przeczytał Potwierdzenie rezerwacji, Umowę najmu, Regulamin, polisę ubezpieczeniową oraz 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a także Protokół odbioru i zwrotu Pojazdu uważnie oraz rozumie i akceptuje ich 

treść i postanowienia, w szczególności dotyczące odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące przypadków 

wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

4. Niniejsza Umowa zawiera następujące Załączniki stanowiące jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Pojazdu 

2) Załącznik nr 2 – Lista kierowców 

3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru i zwrotu Pojazdu 



4) Załącznik nr 4 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

5) Polisa ubezpieczeniowa 

6) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

5. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

 

  

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………… 

KAMPERTURO                           KLIENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do UMOWY NAJMU POJAZDU z dnia _______________________ 

 

SPECYFIKACJA POJAZDU 

 

Marka i model:     Dethleffs Just 90 7052 EB 

Podwozie:      Fiat Ducato 

Silnik:       2.3 140 KM 

Skrzynia biegów:    manualna 6 stopniowa 

Rodzaj paliwa:     ON (DIESEL) + Adblue 

Długość/szerokość/wysokość:   741 cm/233 cm/294 cm 

Wysokość wnętrza:     213 cm 

Ilość foteli:     5 

Isofix:      TAK 

Maksymalna ilość przewożonych osób:  5 osób 

Ilość miejsc do spania:    5 

Wymiary łóżek tylnych:   2 x 215-195x80 cm 

Wymiary łóżka opcjonalnego:   210x120x80 cm 

Wymiary łóżka elektrycznie opuszczanego: 200/140/125 cm 

Ciężar pojazdu gotowego do jazdy:  2880 kg 

Ładowność:     619 kg 

Dopuszczalna masa całkowita:   3499 kg 

Lodówka / Zamrażalnik:   142 / 15 L 

Zbiornik wody czystej:    116 L ( 20 L dostępne podczas jazdy ) 

Izolowany zbiornik wody szarek:  ____ 

Ilość gniazdek 230/12V/USB:   8/1/4 

Klimatyzacja:     __________ 

Poduszki powietrzne:    kierowcy i pasażera 

Tempomat:     TAK 

Moskitiera w drzwiach wejściowych:  TAK 

Markiza:     TAK 

Bagażnik rowerowy:     TAK 

Solar:       TAK 

Kamera cofania i czujniki parkowania:  TAK 

 

 

 

  

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………… 

KAMPERTURO                           KLIENT 

  

  

  

  

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do UMOWY NAJMU POJAZDU z dnia _______________________ 

 

LISTA KIEROWCÓW 

 

 

KIEROWCA 1 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________ PESEL: _________________________________ 

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego: _________________________ Data wydania dowodu osobowego _____________________ 

Nr prawa jazdy: ________________________ Data uzyskania uprawnień kat. B. ______________________________ 

Data ważności prawa jazdy: ________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie Umowę najmu z dnia ____________ wraz z Załącznikami, Regulamin 

wraz z Załącznikami, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a także Protokół odbioru pojazdu 

oraz rozumiem i akceptuję ich treść i postanowienia, w szczególności dotyczące odpowiedzialności za szkody, w tym 

dotyczące przypadków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. W 

szczególności oświadczam, iż rozumiem, ponoszę odpowiedzialność wobec Kamperturo za wszelkie szkody wywołane 

swoim działaniem na równi z Klientem. 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Kierowcy 

 

KIEROWCA 2 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________ PESEL: _________________________________ 

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego: _________________________ Data wydania dowodu osobowego _____________________ 

Nr prawa jazdy: ________________________ Data uzyskania uprawnień kat. B. ______________________________ 

Data ważności prawa jazdy: ________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie Umowę najmu z dnia ____________ wraz z Załącznikami, Regulamin 

Najmu Pojazdów Campingowych wraz z Załącznikami, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a 

także Protokół odbioru pojazdu oraz rozumiem i akceptuję ich treść i postanowienia, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące przypadków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności oświadczam, iż rozumiem, ponoszę odpowiedzialność wobec 

Kamperturo za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem na równi z Klientem. 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Kierowcy 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KIEROWCA 3 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________ PESEL: _________________________________ 

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego: _________________________ Data wydania dowodu osobowego _____________________ 

Nr prawa jazdy: ________________________ Data uzyskania uprawnień kat. B. ______________________________ 

Data ważności prawa jazdy: ________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie Umowę najmu z dnia ____________ wraz z Załącznikami, Regulamin 

Najmu Pojazdów Campingowych wraz z Załącznikami, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a 

także Protokół odbioru pojazdu oraz rozumiem i akceptuję ich treść i postanowienia, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące przypadków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności oświadczam, iż rozumiem, ponoszę odpowiedzialność wobec 

Kamperturo za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem na równi z Klientem. 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Kierowcy 

 

KIEROWCA 4 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________ PESEL: _________________________________ 

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego: _________________________ Data wydania dowodu osobowego _____________________ 

Nr prawa jazdy: ________________________ Data uzyskania uprawnień kat. B. ______________________________ 

Data ważności prawa jazdy: ________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie Umowę najmu z dnia ____________ wraz z Załącznikami, Regulamin 

Najmu Pojazdów Campingowych wraz z Załącznikami, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a 

także Protokół odbioru pojazdu oraz rozumiem i akceptuję ich treść i postanowienia, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące przypadków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności oświadczam, iż rozumiem, ponoszę odpowiedzialność wobec 

Kamperturo za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem na równi z Klientem. 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Kierowcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KIEROWCA 5 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________ PESEL: _________________________________ 

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego: _________________________ Data wydania dowodu osobowego _____________________ 

Nr prawa jazdy: ________________________ Data uzyskania uprawnień kat. B. ______________________________ 

Data ważności prawa jazdy: ________________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem uważnie Umowę najmu z dnia ____________ wraz z Załącznikami, Regulamin 

Najmu Pojazdów Campingowych wraz z Załącznikami, polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a 

także Protokół odbioru pojazdu oraz rozumiem i akceptuję ich treść i postanowienia, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności za szkody, w tym dotyczące przypadków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności oświadczam, iż rozumiem, ponoszę odpowiedzialność wobec 

Kamperturo za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem na równi z Klientem. 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Kierowcy 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że upoważniam wyżej wymienione osoby do prowadzenia Pojazdu. 

 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis Klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU I ZWROTU POJAZDU 

 

Marka i model:     Dethleffs Just 90 7052 EB 

Nr rejestracyjny:     _________________________ 

 

 

 

CZĘŚĆ I - STAN POJAZDU W CHWILI ODBIORU 

 

Przebieg:      _________________________ 

Stwierdzone uszkodzenia zewnętrzne: 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzone uszkodzenia wewnętrzne: 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi lub zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data odbioru pojazdu _____________________  Godzina odbioru pojazdu ___________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że powyższe dane dotyczące stanu pojazdu w chwili odbioru oraz dane szczegółowe dotyczące 

stanu pojazdu i wyposażenia zawarte w Części III niniejszego Protokołu są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym. 

  

  

__________________________________________  __________________________________________ 



 
Data i podpis KAMPERTURO     Data i podpis Klienta 

 

 

CZĘŚĆ II - STAN POJAZDU W CHWILI ZWROTU 

 

Przebieg:      _________________________ 

Stwierdzone uszkodzenia zewnętrzne: 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzone uszkodzenia wewnętrzne: 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi lub zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data odbioru pojazdu _____________________  Godzina odbioru pojazdu ___________________ 

 

Niniejszym oświadczam, że powyższe dane dotyczące stanu pojazdu w chwili zwrotu oraz dane szczegółowe dotyczące 

stanu pojazdu i wyposażenia zawarte w Części III niniejszego Protokołu są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym. 

 

  

  

 

__________________________________________  __________________________________________ 

Data i podpis KAMPERTURO     Data i podpis Klienta 

 

 



 
CZĘŚĆ III - RAPORT SZCZEGÓŁOWY STANU POJAZDU I WYPOSAŻENIA 

I. Kluczyki i dokumenty 

 W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Dowód rejestracyjny TAK/NIE TAK/NIE 

Polisa ubezpieczeniowa OC/AC/ASS TAK/NIE TAK/NIE 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TAK/NIE TAK/NIE 

Klucz do Pojazdu wraz z pilotem szt. 1 TAK/NIE TAK/NIE 

Klucze do bagażnika rowerowego szt. ….. TAK/NIE TAK/NIE 

Klucze do schowka szt. 1 TAK/NIE TAK/NIE 

Klucz do łóżka szt. 1 TAK/NIE TAK/NIE 

Podpis:   

 

II. Instalacje/systemy 

Instalacja/system 
Poziom/ilość 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Zbiornik wody czystej   

Zbiornik wody szarej   

Toaleta chemiczna   

Zbiornik płynu spryskiwacza  xxxxxxx 

Zbiornik AdBlue  xxxxxxx 

Zbiornik płynu hamulcowego  xxxxxxx 

Dwie butle gazowe  xxxxxxx 

Zbiornik paliwa   

Zestaw 3 końcówek do butli gazowej   

Podpis:   

 

III. Wyposażenie bezpieczeństwa 

Wyposażenie 
ilość 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Kamizelka odblaskowa (5 sztuk)   

Gaśnica   

Zestaw żarówek   

Młotek   

Apteczka   

Trójkąt   

Zestaw bezpieczników   

Zestaw narzędzi   

Zestaw do naprawy kół   

Podpis:   

 

 

 

IV. Wyposażenie 



 

Wyposażenie pojazdu 
Ilość/stan 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Moskitiera i roleta w drzwiach wejściowych   

Moskitiery /roleta w dachu (3 sztuki)   

Moskitiery /roleta w części sypialnej (2 sztuki)   

Moskitiery /roleta w części dziennej (2 sztuki)   

Rolety w części dziennej pojazdu (2 sztuki)   

Markiza   

Uchwyt do otwierania  markizy   

Pasy sztormowe do markizy wraz ze śledziami   

Bagażnik rowerowy wraz z 4 uchwytami   

Solar na dachu   

Piąty fotel do jazdy   

Dwie podkładki drewniane dla dodatkowego łóżka   

Dwie poduszki na dodatkowym miejscu   

Dwie poduszki na miejscu za stołem   

Pięć poduszek na dodatkowe miejsce do spania   

Stół   

Klimatyzacja   

Pilot do klimatyzacji   

Kuchenka gazowa   

Piekarnik wraz z 1 tacką   

Klucz do wody szarej   

Zatyczki do zlewu/prysznica (4 sztuki)   

Tablica ostrzegawcza na rowery IT/ES/EU   

Wycieraczka   

Składany kosz   

Schodek do wejścia   

Dwie drabiny   

   

Podpis:   

 

 

  

   

Wyposażenie kuchenne 
ilość 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Garnki   

Czajnik   

Patelnia   

Kawiarka   

Talerze duże   

Talerze małe   

Kubki   

Szklanki   

Kieliszki do wina   



 

Miski   

Miseczki   

Sitko   

Noże kuchenne   

Sztućce   

Przybory kuchenne   

Korkociąg do wina   

Otwieracz do konserw   

Nożyczki   

Podstawki   

Deski do krojenia   

Taca   

Suszarka do naczyń   

Pojemnik na sztućce   

   

Podpis:   

 

 

   

Wyposażenie kempingowe 
ilość 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

Krzesła turystyczne (4 sztuki +1)   

Stolik turystyczny   

Przedłużacz 230V   

Przejściówka złącze kempingowe – 230V   

Przejściówka 230V - złącze kempingowe   

Wąż do wody   

Końcówki do węża   

Wiadro   

Konewka do wody czystej   

Lejek   

Pojemnik do bagażnika   

Zmiotka i szufelka   

Odkurzacz przenośny   

Suszarka do włosów   

Linka na pranie   

Wieszaki   

Najazdy   

Śledzie do markizy   

   

Podpis:   

 

  



 

Wyposażenie jednorazowe 
Ilość 

Kostki chemiczne do WC  

Papier toaletowy  

Płyn do naczyń  

Mydło  

Ręczniki kuchenne  

  

  

  

  

  

Podpis:  

 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

W chwili odbioru W chwili zwrotu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podpis:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 4 do UMOWY NAJMU POJAZDU z dnia _______________________ 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Ja, niżej podpisana/y  wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek, głos lub wypowiedzi w 

całości lub w postaci dowolnych fragmentów, przesłane przeze mnie w związku z zawartą umową najmu pojazdu do 

Kamperturo lub udostępnione przeze mnie w związku z zawarta umową najmu, w tym także udostępnione przy użyciu 

kont w mediach społecznościowych, zostały wykorzystane przez Kamperturo w dowolnie obranym celu komercyjnym, 

marketingowym lub reklamowym, jak również w materiałach promocyjnych lub reklamowych. Za związane z zawartą 

umową najmu uznaje się w szczególności wizerunek, głos lub wypowiedzi, które odnoszę się do zawartej umowy lub 

korzystania z usług Kamperturo, w szczególności oznaczone w mediach społecznościowych w sposób odnoszący się do 

Kamperturo, np. przez użycie odpowiednich hasztagów lub odnośników. 

Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo 

i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 

szczególności:  

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku cyfrowym lub analogowym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, 

dysku komputerowym, pamięci wirtualnej oraz w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: na taśmach magnetycznych, na dyskach cyfrowych, techniką 

cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);  

3) wyświetlania, publicznego odtwarzania, w tym w sieciach multimedialnych (w tym Internet);  

4) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono utwory;  

5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej przy użyciu Internetu i innych technik przekazu 

danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe  

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

7) wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Pinterest, 

Google+ lub Instagram przy użyciu profilu lub fanpage oraz innych portalach tego typu;  

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

wybranym, w tym za pośrednictwem sieci multimedialnych (w tym Internet);  

9) wykorzystanie utworów, jego części składowych lub fragmentów do celów promocyjnych i reklamy audycji, 

promocji i reklamy Licencjobiorcy, z wyłączeniem promocji politycznej;  

10) umieszczenie i wykorzystanie utworów w formacie pliku elektronicznego, we własnych materiałach 

promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji, przekazanie tego prawa kontrahentom 

krajowym i zagranicznym, z wyłączeniem promocji politycznej;  

11) komercyjne wykorzystanie utworów oraz/lub ich części składowych/elementów/fragmentów w sieci Internet 

(w tym dystrybuowanej w Internecie telewizji interaktywnej) 

Kamperturo przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego wizerunku, głosu 

oraz wypowiedzi - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. Kamperturo przysługuje prawo do zestawiania 

mojej wypowiedzi z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych lub 

marketingowych i reklamowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania 

moich praw osobistych. Równocześnie Kamperturo przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających 

z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie, z zobowiązaniem do poinformowania mnie o takim przeniesieniu w ciągu 

7 dni od dnia przeniesienia praw.  

 

Oświadczam, że jestem pełnoletnia/i i moja zdolność do czynności prawnych nie została w żaden sposób ograniczona. 

Oświadczam również, że w całości przeczytałam treść powyższego oświadczenia, w pełni je rozumiem i w całości, bez 

zastrzeżeń, akceptuję. Jednocześnie potwierdzam, iż przed złożeniem niniejszego oświadczenia zapoznałem się z 

zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie oraz z przysługującymi mi uprawnieniami. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w wyżej 

opisanych celach związanych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 



 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie mojej 

dobrowolnej zgody. 

 

 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________  

Nr telefonu: ________________________________ Adres e-mail: _________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Data i podpis 

 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________  

Nr telefonu: ________________________________ Adres e-mail: _________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 
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Imię i nazwisko: __________________________________________  

Nr telefonu: ________________________________ Adres e-mail: _________________________________________ 
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Data i podpis 

 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________  

Nr telefonu: ________________________________ Adres e-mail: _________________________________________ 
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Data i podpis 

 

 

 


