
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Stare na nowo” 

*Proszę wypełnić drukowanymi literami  

Imię:……………………………………………………………..  

Nazwisko:………………………………………………………  

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ....................................................................................... 

Nr telefonu (opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich): ………………………………………………..  

Oświadczam, że podane wyżej dane osobowe są zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że jestem autorem zdjęć oraz posiadam zgodę osób biorących udział w 

przygotowaniu pracy na uczestnictwo w konkursie oraz publikację. 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM konkursu i go akceptuję. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych 

dziecka*, którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym*, zawartych w formularzu konkursowym 

przez Organizatora, tj. GWDA sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4, wpisaną do KRS pod 

numerem 0000074361, NIP: 764-23-52-589, REGON: 572051342, tel. 67 212 48 98, fax. 67 212 45 59, 

e-mail: biuro@gwda.pl, w celach związanych z moim udziałem w Konkursie oraz przesyłania mi 

informacji o naszych ofertach  handlowych, imprezach i wydarzeniach na podane przeze mnie adres 

korespondencyjny, adres e-mail lub numer telefonu. 

Oświadczam, że znane mi są zasady przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, 

określone w „Regulaminie konkursu”, z którym zapoznałem się przed wyrażeniem zgody. Przyjmuję do 

wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę  wycofać w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie 

zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić 

może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym:  korespondencyjnie – przesyłając stosowne 

oświadczenie na adres GWDA sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4 lub drogą 

elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@gwda.pl. 
 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do prac 

(prac mojego dziecka w przypadku osób niepełnoletnich) i ich nazwy oraz ich wykorzystania na 

wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na publikowania prac konkursowych w celach 

promocyjnych.  

* - dotyczy uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 16 roku życia. 

 

 

……………………………………………. 
         Miejscowość, data 

                                                                                     …………………….………………………… 
                                                                                         Podpis 

Podpis opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) 
 


