
 

•• PROTECTED 関係者外秘 

Regulamin udostępniania zdjęć i historii na stronie internetowej 

www.klubrekordowtoyoty.pl i/lub na profilach:   

Facebook Toyota Polska lub/i Instagram Toyota Polska 

 

§ 1. Zasady przesyłania materiałów 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się  

udostępnianie zdjęć i historii na stronie internetowej www.klubrekordowtoyoty.pl 

oraz/lub na profilach Facebook Toyota Polska (https://www.facebook.com/ToyotaPolska) 

lub/i Instagram Toyota Polska (https://www.instagram.com/toyota.polska/). 

2. Przesyłając zdjęcia i opis historii do Toyota Central Europe Sp. z o.o. oświadczasz, że jesteś 

ich autorem lub posiadasz zgodę na ich wykorzystanie i udostępnienie. 

3. Fotografie  wraz z opisem historii należy przesyłać na adres e-mailowy: 

kontakt@klubrekordowtoyoty.pl  

4. Każda fotografia i opis historii powinny zawierać imię i nazwisko autora. 

5. Jedna osoba może przesłać nieograniczoną liczbę fotografii oraz historii. 

6. Zastrzegamy sobie prawo publikowania na stronie internetowej oraz/lub 
Facebooku/Instagramie Toyota Polska tylko najciekawszych fotografii i historii (w ocenie 

bierze udział jakość i temat, który one przedstawiają). 

§ 2. Oświadczenie udostępniającego 

1. Wysyłając fotografie  i opis historii udostępniający je oświadcza, że 

a.) zapoznał się z niniejszym regulaminem, 

b.) jest osobą pełnoletnią, 

c.) jest autorem wysłanej fotografii oraz opisu historii lub dysponuje pełnią praw, 

nieograniczonych w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej, 

d.) fotografia nie narusza przepisów obowiązującego prawa, 

e.) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem 

fotografii oraz opisu historii, w tym roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich,  

prawa do wizerunku i naruszenia dóbr osobistych, 

f.) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych fotografii i opisów historii  

w całości lub we fragmentach przez Toyota Central Europe Sp. z o.o. na stronie 

internetowej www.klubrekordowtoyoty.pl lub/i na profilach: 

Facebook Toyota Polska https://www.facebook.com/ToyotaPolska lub/i  

Instagram Toyota Polska https://www.instagram.com/toyota.polska/. 

 

2. Wysyłając fotografie i opis historii  użytkownik: 

a.) udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu 

nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z fotografii i opisu historii w całości  

i we fragmentach na stronie internetowej www.klubrekordowtoyoty.pl lub/i na profilach: 

Facebook Toyota Polska https://www.facebook.com/ToyotaPolska lub/i  

Instagram Toyota Polska https://www.instagram.com/toyota.polska/. 

b.) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do kontaktu 

w/s przesłanych fotografii i historii. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych 

danych i ich poprawienia, 

c.) prześle krótkie oświadczenie w wiadomości e-mailowej: „Oświadczam, że zapoznałem się 

z regulaminem udostępniania zdjęć i historii  na stronie internetowej 

www.klubrekordowtoyoty.pl  lub/i na profilach: Facebook Toyota Polska lub/i Instagram 

Toyota Polska.”. 
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