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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu 
,,Świąteczne nagradzanie za pomaganie’’ oraz przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka: A&J Partners Sp. z o.o., 41-902 Bytom, 
ul. Dworcowa 25, NIP: 626-301-42-09, REGON: 243470795, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000493588 

2. Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz Rozporządzenia 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. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia 
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   

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu oraz realizacji działań 
promocyjnych i marketingowych polegających na publicznym poinformowaniu o zwycięzcy Konkursu 

5. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa 

6. Mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do 
treści tych danych, uzupełniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych w wymienionym celu. 

7. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w 
powszechnie obowiązujących przepisach. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

 
 
.………………….…..…………….……………………  .………………….…..…………….…………………… 
miejscowość, data Podpis Uczestnika                   miejscowość, data Podpis Organizatora 
 


