
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu z okazji Dnia Kobiet 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja __________________________, (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem autorem 

Odpowiedzi zgłoszonej do Konkursu i wyrażam zgodę na: 

a) zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu; 

b) nieodpłatną publikację Odpowiedzi w prezentacji multimedialnej wyświetlanej na 

monitorach LCD w tramwajach, na stronie internetowej Organizatora, w publikacjach 

promocyjnych i informacyjnych Organizatora z podaniem/bez podania* imienia 

i nazwiska autora Odpowiedzi.  

c) wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera i jej przechowywanie na serwerach 

wewnętrznych i zewnętrznych Organizatora Konkursu. 

d) kontakt mailowy: e-mail………………………………… 

e) wysłanie nagrody na adres:___________________________________________ 

(należy podać adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym) 

 

...………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika) 

 

* niepotrzebne skreslić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) 
informujemy,  że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów; 

2) Może się Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@tram-silesia.pl; 

3) Pana dane w zakresie o jakim mowa w Regulaminie Konkursu przetwarzane będą w celach związanych bezpośrednio z Konkursem i jego 

promocją oraz w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora Konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także w celach 

wynikających z przepisów prawa w oparciu o art 6 ust. 1 lit. c; 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie; 
5) Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora oraz podmioty upoważnione  

z przepisami prawa a także podmioty przetwarzające w oparciu o zawarte umowy; 

6) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku, natomiast dane Uczestników nagrodzonych przez okres 5 lat 

liczony od daty ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym realizowany był Konkurs; 

7) Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
8) Dane przetwarzane bedą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie podlegają transgranicznemu eksportowi poza ten obszar;  

9) Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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