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Imię i nazwisko autora: ….................................................................................................................... 

E-mail:.................................................................................................................................................. 

Telefon: …............................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................ 

Tytuł pracy: 

1. …..................................................................................................................................................... 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 
 
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.Urz.UE L 119, s.1.) – dalej RODO – niniejszym upoważniam Wind 
Service Sp. z o.o. do przetwarzania moich danych osobowych wskazanych w niniejszej Karcie Zgłoszeniowej, w celu zgłoszenia do 
niniejszego konkursu. 
Niniejszym upoważniam ww. spółkę  do tworzenia / posiadania dla potrzeb przeprowadzenia konkursu: zestawień, ewidencji oraz 
rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych 
wdrożonych w ww. podmiotach. 
Okres ważności przedmiotowej zgody uzależniony jest od przechowywania dokumentacji z ww. konkursu, zgodnie z odrębnymi 
przepisami prawa, w szczególności przez okres konieczności ewidencji księgowej tj. okres minimum 5 lat od roku, w którym 
zaksięgowano ostatnie rozliczenia rachunkowe związane z konkursem. 
Jednocześnie zastrzegam, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na 
adres: zyjzenergia@windservice.eu  
 
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób 
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych - imienia i nazwiska pod zdjęciem, którego jestem autorem  
i opublikowanie podpisanego zdjęcia: 
 
- na stronie internetowej Wind Service oraz na fanpage Facebook – Żyj z energią 
- w specjalnej edycji kalendarza „Żyj z energią” na rok 2021 
- na wystawie zdjęć jaka zostanie zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wiatru w czerwcu 2020 r. (miejsce zostanie podane 
w późniejszym terminie) 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Fotograficznego „Złap wiatr w 
kadrze”. 

 
 

 
…........................................................................ 

Podpis Autora 
 
 
Organizator: Wind Service sp. z o.o.  
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