
Załącznik nr 1 do Regulaminu  konkursu
"Wygraj Skodę CITYGO od CITY"

Formularz zgłoszenia

.......................................................
miejscowość                           data

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE "Wygraj Skodę CITYGO od CITY"

(prosimy wypełnić drukowanymi literami, prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi
wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Konkursu)

Dane uczestnika:

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

Data urodzenia: …........................................................................................................................

PESEL: …....................................................................................................................................

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

E-mail: …....................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: …...............................................................................................................

propozycja nowego hasła reklamowego …...................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam,  że  znam  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  konkursu,  oraz  spełniam
wszystkie warunku uczestnictwa.

2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na utrwalanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym  formularzu  zgłoszeniowym  na  potrzeby  przeprowadzenia  konkursu  zgodnie  z



ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu i marketingu.

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany  o:
- prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania;
-  okoliczności,  że  dane  mogą  być  udostępniane  innym  podmiotom  jedynie  na  zasadach
przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności oświadczam, że zostałem poinformowany o
okoliczności, że dane osobowe zostaną przekazane Grupie RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa" z
siedzibą  w  Warszawie  w  celu  ogłoszenia  na  antenie  radia  RMF  MAXXX  Szczecin  danych
zwycięzcy konkursu i wyrażam na to zgodę,
-   podmiocie  będącym  Administratorem  danych  tj.   ARTUR  WASSIELEWSKI  prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w
Szczecinie, kod pocztowy 71-450, ul.  Chopina 49, posiadająca numer identyfikacji  podatkowej
NIP 852-162-77-11, numer statystyczny REGON 810078222.
- okoliczności, że dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia Konkursu, nie
wcześniej niż do wyłonienia zwycięzcy.  
-  prawie wniesienia skargi do GIODO, w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza obwiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Wyrażam chęć udziału w konkursie oraz oświadczam, iż jestem autorem Pracy konkursowej

oraz że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).

5. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej na konkurs pracy
na Organizatora  na warunkach określonych w regulaminie konkursu, w szczególności wyrażam
zgodę na publikację w różnych mediach oraz na nośnikach drukowanych przesłanego hasła
reklamowego,

6. Wyrażam  zgodę  na  bezterminowe  i  nieodpłatne  wykorzystywanie  przez  Organizatora
nadesłanych Prac konkursowych na polach eksploatacji określonych w Regulaminie Konkursu,
jak również zamieszczanie informacji związanych z Konkursem na stronach internetowych oraz
profilach  społecznościowych  Organizatora,  w  tym  publikację  imion  i  nazwisk  laureatów,
uczestników  nominowanych  oraz  materiałów  zdjęciowych  i  audiowizualnych  z  gali
konkursowej

7. Zobowiązuje się do osobistego odbioru Nagrody w dniu 09.06.2018 roku,  na terenie Centrum
Handlowo-Rozrywkowego  Galaxy,  znajdującego  się  pod  adresem  Aleja  Wyzwolenia
18-20, 70-554 Szczecin.

Data i podpis uczestnika

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


