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Załącznik nr 1 do REGULAMIN KONKURSU KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł! (osoby pełnoletnie) 

 

Konkurs „KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!” 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA …………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

TELEFON KOMÓRKOWY ……………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES DO KORESPONDENCJI ………………………………………………………………………………………………..  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu graficznego „KREATYWNA 

REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!” organizowanego przez Przemysłową Akademię Rozwoju  

i akceptuję wszystkie warunki określone w tym regulaminie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu. 

 

………………………………             …………………………………… 
  (miejscowośd i data)       (podpis uczestnika) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Drogi Uczestniku, 

W związku z wejściem w życie 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, Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
poniżej informujemy szczegółowo o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Przemysłową 
Akademię Rozwoju Sp. z o.o. w celach związanych z organizacją konkursu „KREATYWNA REKRUTACJA – 
zainspiruj przemysł!”. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowa Akademia Rozwoju w Częstochowie 
(42-202) przy ul. Kucelioska 22, NIP: 9492219529, REGON: 368036961, KRS  0000699341. 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
„KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!” na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora, identyfikacji Pani/Pana w bazie uczestników konkursu oraz przesyłania informacji w 
formie elektronicznej związanych z działalnością Przemysłowej Akademii Rozwoju. 

c) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres zamieszkania, adres e-mail. 

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich/ organizacji międzynarodowych. 
e) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
f) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem Pani/Pana udziału w konkursie 
„KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!”. 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyd inspektorowi ochrony 
danych lub Administratorowi. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazad jego 
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, 
adresu zamieszkania, adresu e-mail przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. w Częstochowie (42-202) 
przy ul. Kucelioskiej 22, NIP: 9492219529, REGON: 368036961, KRS  0000699341, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), do celów 
uczestnictwa w konkursie „KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!”. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach i 
materiałach video w celach marketingowych i promocyjnych Przemysłowej Akademii Rozwoju Sp. z o.o. przez 
ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, 
Instagram i portale podobne.  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRACY KONKURSOWEJ 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy zgłoszonej w konkursie „KREATYWNA REKRUTACJA – 
zainspiruj przemysł!” w celach marketingowych i promocyjnych Przemysłowej Akademii Rozwoju Sp. z o.o. 
przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, 
Instagram i portale podobne.  

 


