
 

 

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu 
 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail (opcjonalnie): ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

Nr wydania „Czasu Stefczyka”: …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Rozwiązanie krzyżówki: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Odpowiedź na pytanie konkursowe: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na stronie www.kasastefczyka.pl/RODO oraz  

w placówkach Kasy Stefczyka i zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie. 
 

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu  ……………………………………………………………….…………… 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy Stefczyka i na stronie 
https://www.kasastefczyka.pl/konkurskrzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia. 
Oświadczam, że jestem twórcą odpowiedzi na pytanie konkursowe i posiadam do niej autorskie prawa majątkowe, a nadto – że odpowiedź na pytanie 
konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów 
trzecich. 
Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród oraz na wykorzystanie mojego 
wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy Stefczyka, w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem 
facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także na monitorach LCD znajdujących się w Placówkach Kasy oraz 
w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z konkursu, w przypadku gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą i w związku z otrzymaniem 
Nagrody.  
 

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu  …………………………………………………………………………… 
 

 
Wyrażam zgodę – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne – 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 poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej: 

 e-mail  

 telefon  

 wiadomości SMS  
 

Czytelny podpis Uczestnika Konkursu ………………………………………………………………………….. 
 
* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie 
www.kasastefczyka.pl.  

 

http://www.kasastefczyka.pl/RODOw

