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Deklaracja uczestnictwa w konkursie  ‘POCZTÓWKA Z WAKACJI’ 

 

 (imię i nazwisko  ) 

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

 (adres) 

…………………………………………………………………………………………………………  

(telefon) 

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

(mail) 

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

1. Deklaruję przystąpienie do konkursu ‘POCZTÓWKA Z WAKACJI’. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z  Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
3. Oświadczam, że na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 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  dobrowolnie wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę: MELEX SP. Z O. O., adres: 39-300 Mielec,  ul. 
Inwestorów 25 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem zebranych danych osobowych jest: MELEX SP.Z O.O., adres: 39-300 Mielec,  ul. Inwestorów 25 
2) moje dane osobowe są zbierane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, 
3) moje dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu „POCZTÓWKA Z WAKACJI”, wyłonienia 
zwycięzców oraz odbioru ewentualnej nagrody i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem. 
4) moje dane osobowe będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację mojej osoby. 
5) moje dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę 
przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem 
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, 
6) podanie danych jest dobrowolne, 
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,  
8) mam prawo kontroli przetwarzania moich danych osobowych zawartych w zbiorach danych, 
9) mam prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących mnie danych jeśli są one 
nieprawidłowe, 
10) mam prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
11) mam prawo do żądania od administratora zmiany podanych przeze mnie danych osobowych, 
12) mam prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a administrator ma 
obowiązek je usunąć jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
➢ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
➢ zgoda na przetwarzanie została cofnięta, 
➢ został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania, 
➢ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  
➢ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu polega 

administrator, 
➢ dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio 

dziecku, 
13) mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych. Wycofanie zgodny nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

Data …………………………….                                            Podpis ………………………………… 
 


