
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs BEZKREDY na najlepsze 15 haseł reklamowych organizowany

przez BEZKREDY Tomasz Durkacz z siedzibą we Wrocławiu

UWAGA! Formularz powinien być wypełniony wielkimi literami.

1.  Dane osobowe i kontaktowe

Nazwa i adres placówki oświatowej:

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zgłoszenia hasła reklamowego w imieniu placówki oświatowej:

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

Stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………. …………………………………………………………………
(data i miejscowość) (czytelny podpis osoby upoważnionej

do zgłoszenia hasła konkursowego w
imieniu placówki oświatowej)

2. Zgłaszane hasło reklamowe:

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.   Oświadczenia

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu na hasło reklamowe BEZKREDY
organizowanego przez firmę BEZKREDY Tomasz Durkacz, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strońskiej 2C lok.3
dostępnym pod adresem www.bezkredy.com/konkurs oraz akceptuję jego postanowienia.

……………………………………….                                                                   …………………………………………………………………
(data i miejscowość)                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej

do zgłoszenia hasła konkursowego w
imieniu placówki oświatowej)



Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, stanowiska pracy,
numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail) przez firmę BEZKREDY Tomasz Durkacz z siedzibą we Wrocławiu
przy ulicy Strońskiej 2C lok.3, pod adresem: ul. Strońska 2C lok.3, 50-540 Wrocław dla celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na 15 najlepszych haseł reklamowych BEZKREDY orgaznizowanego
przez firmę BEZKREDY Tomasz Durkacz z siedzibą we Wrocławiu.

………………………………………. …………………………………………………………………
(data i miejscowość)                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej

do zgłoszenia hasła konkursowego w
imieniu placówki oświatowej)

4.   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
BEZKREDY Tomasz Durkacz z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strońskiej 2C lok.3, 50-540 Wrocław (dalej:
Organizator) w świetle przepisów jest administratorem Twoich danych osobowych jako zgłaszającego w imieniu
placówki oświatowej hasła reklamowego w konkursie na jedno z najlepszych 15 haseł reklamowych BEZKREDY. To
oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na podstawie Twojej zgody − przez czas trwania Konkursu (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
2. realizacji zobowiązań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu − do czasu przedawnienia roszczeń (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 c) RODO);
3. przedstawienia na stronie konkursu BEZKREDY www.bezkredy.com/konkurs informacji o uczestnikach Konkursu na
podstawie Twojej zgody − do czasu wycofania Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
4. wykonywania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, (np. rozliczenie
podatku dochodowego, wydanie zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie wydanych nagród) − (I) przez czas
wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO); (II) przez czas, w którym przepisy
nakazują Organizatorowi przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) lub (III) przez
czas, w którym Organizator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 f) RODO);
5. rozpatrywania reklamacji lub obrony przed roszczeniami − przez okres po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

5.    Twoje prawa

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przysługują Ci prawa, na podstawie których możesz
złożyć do nas wniosek dotyczący:
1. sprostowania Twoich danych;
2. usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych lub umieszczonych na naszej stronie www konkursu BEZKREDY;
3. ograniczenia przetwarzania Twoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na Twoich danych lub
nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
4. dostępu do Twoich danych, to jest o informację o przetwarzanych przez nas danych lub − od 25 maja 2018 r. −
kopię tych danych);
5. przeniesienia danych do innego administratora danych (od 25 maja 2018 r. w zakresie określonym w art. 20
RODO).



Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, które będziesz mógł wykonywać od 25 maja 2018 r.,
będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym.   Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać  na
prawa  i  wolności  innych  osób  (w  tym  praw  własności  intelektualnych  lub tajemnic przedsiębiorstwa).

Wnioski możesz przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: biuro@bezkredy.com by mieć
pewność, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na potwierdzenie Twojej tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z
nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będziesz mógł skorzystać, zależeć będzie np.
od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

6. Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. − Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dojdziesz do przekonania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez
nas w sposób naruszający przepisy prawa.

7.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody
nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

Zapoznałem/am się z powyższą informacją.

……………………………………….                                                                   …………………………………………………………………
(data i miejscowość)                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej

do zgłoszenia hasła konkursowego w
imieniu placówki oświatowej)


