
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „PRZEŁĄCZ SIĘ NA LED I WUGRAJ KONSOLĘ PS4!”  
 

 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Nazwisko i imię  

Nr telefonu  

Adres mailowy  

 
 
Podane dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu mailowego będą przetwarzane w celach działań 

organizacyjnych oraz działań komunikacyjnych i marketingowych związanych z przebiegiem i promocją konkursu 

PRZEŁĄCZ SIĘ NA LE I WYGRAJ KONSOLĘ PS4, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (dalej RODO). 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionym celu. 

          Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a , że:   

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LED-POL sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, 

ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała. 

 Powyższe dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe nie 

są przechowywane dłużej niż to konieczne dla spełnienia zamierzonego celu lub dłużej niż wymagają tego 

obowiązujące przepisy prawne.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla spełnienia zamierzonego celu, tj. 

uczestnictwa w konkursie. 

 W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. 

Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.  

 W każdym czasie ma Pani/Prawo cofnąć swoją zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych 

w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób 

sprzeczny z prawem.  

 W jakichkolwiek sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego daneosobowe@led-pol.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora.  

 

 

 

……………………………………………………………………… 

/data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu/ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenie 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 

osobowych. 


