
 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK I NAJPIĘKNIEJ UKWIECONY BALKON W SM „PRZYSZŁOŚĆ” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu kontaktowego:………………………………………………………………………………….. 
Kategoria konkursowa: ogródek / balkon* 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Niniejszym oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z treścią „Regulaminu konkursu na najładniejszy ogródek i najpiękniej ukwiecony 
balkon w Spółdzielni „Przyszłość” i będę stosował się do jego postanowień”;  

2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku 
przyznania mi nagrody moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, mojego wizerunku oraz 
fotografie nagrodzonych obiektów zostaną opublikowane stronie internetowej Spółdzielni, a 
także na profilu Spółdzielni na portalu Facebook, w publikacjach Spółdzielni, w celach 
informacyjnych i promocyjnych.                        

                    
     ……………………………………………………………… 

                                                                                                        Data i podpis uczestnika 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” zwana dalej 

Administratorem. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby ul. Jana Pawła II 5, 
46-203 Kluczbork; telefonicznie pod nr tel.: 774182580, mailowo na adres poczty elektronicznej 
sekretariat@smkluczbork.pl.  

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smkluczbork.pl.  
3. Wysłanie zgłoszenia oraz udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją „Regulaminu 

konkursu na najładniejszy ogródek i najpiękniej ukwiecony balkon”, a także wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu. Skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane:  

 W celu przystąpienia uczestnika do konkursu na podstawie jego dobrowolnej zgody, którą osoba 
może wycofać do momentu rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji z uczestnictwa. Metody kontaktu z Organizatorem podano w pkt. 1.  

 W celu organizacji konkursu, a w szczególności w związku z czynnościami związanymi z jego 
obsługą, wyłonieniem zwycięzców w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora przez okres trwania konkursu; 

 W celu związanym z rozliczeniem konkursu w ramach obowiązku prawnego ciążącego na 
Organizatorze w związku z obowiązującymi przepisami rachunkowo-podatkowymi przez okres co 
najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.  

 W celu związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji 
konkursu, w zależności od rodzaju roszczenia, do momentu przedawnienia roszczeń, a w 
przypadku toczących się postępowań do momentu upłynięcia nowych terminów przedawnienia 
roszczeń.  

5. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania 
danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  [ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa] na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. 

7. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie 
pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej 
sekretariat@smkluczbork.pl.  
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