ZGODA DO REGULAMINU “WALENTYNKOWE MENU DLA ŻUŻLOWCA”
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałam/em się z, zrozumiałam/em i akceptuję regulamin Konkursu “Walentynkowe menu dla
żużlowca” („Konkurs”), organizowanego przez Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz;
2) zgłaszam i potwierdzam swój udział w Konkursie i wyrażam chęć bycia jego Uczestnikiem;
3) wyrażam nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku
przez Organizatora w publicznej sieci Internet, a także na łamach gazet, dzienników, Internetu,
portalach społecznościowych i w oficjalnych mediach współpracujących z Organizatorem;
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych imię, nazwisko, nick na
profilu społecznościowym Facebook przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i
rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także na to, że przetwarzanie
moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu
będzie obejmowało również rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet mojego wizerunku oraz
imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników
Konkursu.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika
Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie
zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu
lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub
ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień
skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania
zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z
rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci
Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu
ogłoszeniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będzie Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
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