Formularz zgłoszeniowy do konkursu Małe Wielkie Marzenia XI Edycja
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres
zamieszkania:
Imię i nazwisko
Rodzica/Opiekuna:

Numer telefonu
Rodzica/Opiekuna:

Adres e-mail
Rodzica/Opiekuna:

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 pn. „Małe Wielkie Marzenia XI Edycja”
(dalej: Konkurs).
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO zapoznałem(-am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

...........................................................................................

Podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika Konkursu

1.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Małe Wielkie Marzenia XI Edycja” dostępnym w placówkach
Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl oraz akceptuję jego postanowienia.

2.

Oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem Uczestnika Konkursu, któremu przysługuje prawo reprezentacji Uczestnika,
i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie.

3.

Oświadczam, że Uczestnik jest twórcą Pracy Konkursowej i posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej,
a nadto – że Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich,
znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich.

4.

Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej poprzez
jej publikację na wystawie lub wystawach, które zostaną zorganizowane w Placówkach Kasy lub w Internecie w związku
z Konkursem, oraz na rejestrację Pracy Konkursowej w celach związanych z promocją Konkursu oraz w relacjach z Konkursu.

5.

Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule
prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu, w przypadku gdy Uczestnik zostanie nagrodzony w Konkursie Nagrodą.

6.

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 świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji
elektronicznej:
e-mail,
telefon,
wiadomości SMS.

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

