
FORUMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

„DZIEŃ MATKI W GALERII KUPIECKIEJ” 

 

IMIĘ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU ……………………………………………………………………………………………………... 

ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Akceptuję regulamin konkursu 

 Akceptuję politykę prywatności 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji  
związanych z konkursem  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit.  
b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej RODO, jest Organizator – WOT Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku, kontakt: administracja@galeriakupiecka.pl 

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 
wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 
kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika. 

4. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością  
wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 

5. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

6. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie a odmowa ich podania skutkuje 
niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu. 

8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie 
danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu. 

10. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte  
z systemów informatycznych Administratora danych osobowych. Dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 30 dni. 

11. W razie wyrażenia zgody przez osobę biorącą udział w Konkursie na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane będą 
przechowywane nie dłużej niż 3 lata. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(data, podpis) 

 


