Załącznik nr 3 do Regulaminu dot. Konkursu pt. ,, Konkurs na stworzenie koncepcji sklepu Esotiq’’

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………….. wyrażam Esotiq & Henderson S.A.
– Organizatorowi Konkursu pt. ,,Konkurs na stworzenie koncepcji sklepu Esotiq’’ zgodę na:
1) przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu
Uczestnika Konkursu w związku z jego organizacją- TAK/NIE*,
2) upublicznienia moich danych osobowych w zakresie:
a) imienia i nazwiska - TAK/NIE*,
b) wizerunku - TAK/NIE*,
w zakresie i celach wskazanych w Regulaminie Konkursu - TAK/NIE*,
2. Jestem świadoma/m, iż wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz ich brak
uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
3. Jestem świadoma/m praw jakie przysługują mi na mocy niżej wymienionego Rozporządzenia
RODO i rozumiem treść kierowanej do mnie Klauzuli Informacyjnej.
……………………………………………………………………
miejscowość, data i podpis Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podane przez Państwa dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (dalej:
RODO) oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tj. z Dz.U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w
Konkursie jest Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych
31C, 80-298 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, kapitał zakładowy
223.350,00 zł (wpłacony w całości) zwana dalej ,,Administratorem Danych Osobowych’’
w skrócie ,,ADO’’. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Esotiq & Henderson S.A., ul. Budowlanych 31c, 80-298 Gdańsk,
adres e-mail: iod@esotiq.com
2. Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane w
związku z ogłoszonym Konkursem.
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3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Konkursu oraz ogłoszenia o
jego wynikach. Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania Konkursu, a
następnie zostaną przekazane do archiwum lub zniszczone zgodnie z terminami
wynikającymi z przepisów prawa.
2. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie
jest zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o ochronie
danych osobowych.
3. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ( art. 17
RODO); ograniczenia przetwarzania (art. 18); przenoszenia danych (art. 20 RODO);
b) prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21);
c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania;
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia
prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z chęci uczestnictwa w Konkursie oraz
realizacji wskazanych celów informacyjnych – zgodę można wycofać w każdym
momencie, przy czym, w przypadku cofnięcia zgody po zgłoszeniu udziału w Konkursie
będzie to jednoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w Konkursie.
5. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż wynika to z powyższej zgody
i Regulaminu oraz nie będą poddawane profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

……………………………………………………………………
miejscowość, data i podpis Uczestnika
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