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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BEL-POL SP. Z O.O. 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do 
uczestnictwa w Konkursie „Program Architekci Śląsk i Małopolska” (dalej zwanym: Konkursem) przez BEL-POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 
10 (dalej zwany: Administratorem), zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) w tym do kontaktu telefonicznego na podany przeze mnie w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym numer telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w 
sprawach związanych  z uczestnictwem w Konkursie.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez BEL-POL sp. z 
o.o. 

 

………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 podpis Uczestnika  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

 

 DANE IDENTYFIKACYJNE UCZESTNIKA 

A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 

 Imię  

Nazwisko  

Nazwa Firmy (jeżeli dotyczy)  

NIP Firmy  

Numer kontaktowy telefonu komórkowego  

Adres e-mail  

B. ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA LUB SIEDZIBA FIRMY 

 Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. 

 

 

………………………………………………………………………… 

                                                                                                                    podpis Uczestnika  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z w Regulaminem Konkursu „Program Architekci Śląsk i Małopolska” oraz akceptuję jego warunki. 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                     podpis Uczestnika  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), BEL-POL Sp. z o.o. 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 
0000136320. 

2. Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w następującym celu:  
a) Na podstawie zgody Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji Organizatora, 
kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, prywatnego postu w sprawach związanych z realizacją Konkursu - podstawą 
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
b) pełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, prowadzenia 
dokumentacji finansowej, księgowej - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane 
osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora  z obowiązków wynikających z przepisów prawa;  
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, konieczności wykonania zobowiązań Organizatora Konkursu wobec uczestników 
wynikających z faktu przeprowadzenia Konkursu  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest 
posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).  

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy 
prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami 
prawa. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania a 
także do przenoszenia danych. 

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uczestnik posiada też 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W sprawach związanych z ochroną danych Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-
mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Uczestnika zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne 
o ochronie danych osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do Państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebook.  

10. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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