KLAUZULA dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA KONKURSU POD
NAZWĄ „JEDNOKTÓWKA PO ŚLĄSKU” ORAZ PUBLIKACJI WYDAWNICTWA „JEDOAKÓWKI PO ŚLĄSKU”

Niniejszym podaje moje dane osobowe:
Imię i nazwisko:
Adres korespondencyjny:
Adres email:
Telefon kontaktowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia „Konkursu na jednoaktówkę po śląsku”, którego organizatorami są Imago Public Relations
Sp. z o.o., Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Gazeta Wyborcza, w tym do
wydania publikacji „Jednoaktówki po śląsku”.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane.
W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko na stronach internetowych www.katowice.wyborcza.pl, www.imagopr.pl,
www.jednoaktowka.pl, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących i mediach
społecznościowych.

__________________________
(Miejscowość i data)

____________________
(podpis)

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.

__________________________
Miejscowość i data

____________________
(podpis)

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
przez Imago Public Relations Sp. z o.o. na potrzeby „Konkursu na jednoaktówkę po śląsku”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
stronach www.imagopr.pl., www.jednoaktowka.pl. oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube
itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie
lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
__________________________
Miejscowość i data
____________________
(podpis)

ZGODA MARKETINGOWA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym bieżącego
informowania o aktualnościach i wydarzeniach związanych z „Konkursem na jednoaktówkę po śląsku” na adres
poczty elektronicznej ____________________________.

__________________________
Miejscowość i data
____________________
(podpis)

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Imago Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach 40-584, przy ul. Dworskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS:
0000304270, posiadająca nr NIP 634-26-78-174, REGON: 240898430, nr telefonu (32) 608 29 85, email:
imago@imagopr.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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).

2.

Dane osobowe uczestników Konkursu i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki
podatkowe, a także w celach marketingowych.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

4.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu d) adres pocztowy.

6.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.

7.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzamy dane osobowe w oparciu
o umowę powierzenia danych osobowych (np. podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa
podatkowego).

9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania konkursu oraz okres
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia
roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

____________________
(podpis)

