Formularz zgłoszeniowy do konkursu
,,Sport – moja pasja”

Imię i nazwisko Uczestnika:

…………………………………….

Data urodzenia Uczestnika:

…………………………………….

Adres do korespondencji Uczestnika:

…………………………………….

Adres e-mail Uczestnika:

…………………………………….

Numer telefonu Uczestnika:

…………………………………….

Link do profilu na Facebooku, na którym
zamieszczono pracę konkursową

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

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.

Podpis Uczestnika Konkursu
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą
w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy – iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie udzielonej wyżej zgody w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
w szczególności dostarczenia nagród, jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Uczestnika
Konkursu na stronie internetowej http://www.kasastefczyka.pl oraz na portalach społecznościowych, w szczególności na profilu
Miliony Spełnionych Marzeń i Kasa Stefczyka w serwisie Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia
obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu –oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą,
a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym
interesie Kasy.
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie do zakończenia
okresu ewentualnego postępowania reklamacyjnego w Konkursie, ponadto przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków
prawnych związanych z organizacją Konkursu, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez
okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Okresy te nie sumują się.
5. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiadam także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie związane jest z takim
marketingiem bezpośrednim, a także prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym
momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych
osobowych zgodnie z ust. 2.
6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
8. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo,
kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności
związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe,
sprzedażowe, księgowe, logistyczne i inne usługi pomocnicze.

Podpis Uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Sport – moja pasja” dostępnym na stronie www.kasastefczyka.pl
oraz na profilu Miliony Spełnionych Marzeń i Kasa Stefczyka i akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku
otrzymania nagrody w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl, profilu Miliony Spełnionych Marzeń i Kasa Stefczyka prowadzonym w serwisie Facebook, a także w tytule
prasowym „Czas Stefczyka”, jak również w relacjach medialnych z Konkursu.

Podpis Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przesyłanie informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących
nowych usług i produktów oferowanych przez Kasę, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo*
z Kasą (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej:
e-mail
telefon
wiadomości sms
usługę bankowości elektronicznej
Podpis Uczestnika Konkursu

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy
oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
** Niepotrzebne skreślić.

