
 Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Konkursu „Reklama prasowa uszczelek do stolarki budowlanej” - Formularz Zgłoszeniowy  

 
SANOK RUBBER COMPANY S.A. 

ul. Przemyska 24 
38 – 500 Sanok 

NIP: PL6870004321 
 

Formularz Zgłoszeniowy w Konkursie „Reklama prasowa uszczelek do stolarki budowlanej” 
 

Imię i nazwisko uczestnika  

Nazwa Szkoły  

Kierunek  

Klasa  

Opiekun Prawny (imię i nazwisko*)  

Stopień pokrewieństwa*  

 
 

 OŚWIADCZAM, ŻE:  
1. Przystępuję do Konkursu „Reklama prasowa uszczelek do stolarki budowlanej ” organizowanego przez firmę Sanok Rubber Company S.A. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego warunki.  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych 
4. Oświadczam, że jako Uczestnik Konkursu zostałem/am powiadomiony/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich przetwarzania.  
5. Wyrażam zgodę na publikacje moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, kierunku i klasy, w której się uczę, na stronach 

internetowych Organizatora Konkursu pod adresem https://www.sanokrubber.com/ przez okres wymagany do realizacji celów marketingowych organizatora 
konkursu. 

6. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu bezpłatnej reprodukcji mojej Pracy Konkursowej w wydawnictwach lub na stronach internetowych. 
7. Oświadczam i gwarantuję, że Praca Konkursowa jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  
8. Oświadczam i gwarantuję, że moje prawa autorskie do Pracy Konkursowej nie są ograniczone w żadnym zakresie.  
9. W przypadku gdyby korzystanie przez Organizatora Konkursu z Pracy Konkursowej naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, 

zobowiązuję się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu - zarówno 
Organizatorowi Konkursu, jak i osobom trzecim.  

10. W przypadku nagrodzenia zgłoszonej przeze mnie Pracy Konkursowej przenoszę na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej 
wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie określonym w § 3 Regulaminu Konkursu.  

 
_______________________________  

data i podpis uczestnika 
 
 

_______________________________ 
data i podpis opiekuna prawnego* 

 
* wypełnić jedynie w przypadku gdy uczestnik jest w wieku do lat 16 
 
 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

1. Administratorem danych osobowych jest Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: 

 Sanok Rubber Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok 
 e-mail: iod@sanokrubber.pl. 

3. Pana/i dane osobowe lub osoby którą Pan/i reprezentuje będą przetwarzany w celach informacyjnych, promocyjnych na podstawie wyrażonej powyżej zgody (art. 
6 ust. 1lit. a RODO). 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celów marketingowych organizatora konkursu. 
6. Osobie, której dane dotyczą lub jej opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto 

przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
7. Osobie, której dane dotyczą lub jej opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 

przetwarzanie jej danych osobowych.  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

https://www.sanokrubber.com/

