
Załącznik nr 1 

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCÓW  

„#ocalmy Planetę” 

 

Dane zwycięzcy: 

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

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………….. 

Telefon    ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

_______________________________ 

podpis 

 

 



Załącznik do formularza : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

DANE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. 

z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.  Zgłaszanie 

wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: rodo@znak.com.pl. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach:  

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia 

Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania 

nagród i rozpatrywania reklamacji,   

2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora 

PODSTAWA 

PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci 

wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony 

swoich praw. 

ODBIORCY 

DANYCH 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  

administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług 

kurierskich/pocztowych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników);  

2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań 

podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie 

nastąpi później), przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych 

Uczestników). 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie 

odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje 

sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

INFORMACJA 

DODATKOWA  

1) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

2) Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie 

zwycięzcom nagród.  

3) Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną 

danych osobowych  można się kontaktować pod adresem e-mail 

iodo@znak.com.pl 

 

 


