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SURAT PERNYATAAN 

PEMENANG KONTES BIKIN VIDEO PT BANK COMMONWEALTH  

 

Saya / Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :  

Alamat    : 

No e-KTP   : 

Nama Akun Sosial Media : 

(selanjutnya disebut sebagai “Pemenang Kontes”). 

Dengan ini Pemenang Kontes menyatakan beberapa hal terkait kontes berani berkreasi (“Kontes”) di PT 

Bank Commonwealth (“Bank Commonwealth”) sebagai berikut: 

1. Video yang diikutsertakan dalam Kontes tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti kesusilaan, moral, kekerasan dan 

tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan SARA (suku, agama, dan ras). 

 

2. Video yang diikutsertakan dalam Kontes tidak: 1). Menampilkan merek, logo, atau merek dagang milik 

pihak ketiga lainnya; 2). Menjelekkan atau berpotensi merusak nama baik / image Bank 

Commonwealth dan/atau pihak ketiga lainnya. 

 

3. Pemenang Kontes menyatakan setuju atas publikasi nama dan video Pemenang Kontes di kanal 

komunikasi milik Bank Commonwealth seperti namun tidak terbatas pada Facebook (commbankid) 

dan Instagram (commbank_id). 

 

4. Video yang diikutsertakan dalam Kontes merupakan video : 1). Yang tidak melanggar hak cipta; 2). 

Karya Pemenang Kontes; 3). Karya orisinil Pemenang Kontes; 4). Belum pernah diikutsertakan dalam 

kontes lainnya.  

 

5. Pemenang Kontes dengan ini menyatakan memberikan persetujuan kepada Bank Commonwealth 

atas penggunaan data pribadi Pemenang Kontes, hasil karya video Kontes, dan informasi lainnya yang 

diperoleh dari Pemenang Kontes untuk tujuan publisitas, iklan, pemasaran, atau promosi oleh Bank 

Commonwealth tanpa pemberitahuan sebelumnya serta Bank Commonwealth dibebaskan termasuk 

namun tidak terbatas dari biaya apapun, segala rIsiko, kerugian, tuntutan hukum dari pihak manapun  

serta tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi apapun kepada siapapun baik saat ini ataupun 

dikemudian hari. 

 

6. Pemenang Kontes setuju bahwa video yang diikutsertakan dan memenangkan Kontes menjadi milik 

Bank Commonwealth sepenuhnya (termasuk hak kekayaan intelektual). Seluruh informasi yang 

terkandung di dalamnya dapat Bank Commonwealth gunakan dan simpan untuk tujuan pemasaran 

Bank Commonwealth. Tanpa dibebankan kewajiban apapun terhadap Bank Commonwealth, maupun 
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pihak yang mengunggah dan/atau terlibat dalam video tersebut. Oleh karenanya Pemenang Kontes 

setuju membebaskan Bank Commonwealth dari segala risiko, kerugian, tuntutan termasuk namun 

tidak terbatas tuntutan hukum dari pihak manapun. 

Demikian Surat Pernyataan ini menjadi alat bukti yang sah dan dibuat untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, [Date] [Month] [Year] 

 

Materai Rp6.000 

 

Nama Pemenang Kontes Sesuai e-KTP 


