Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu pod nazwą „Zaprenumeruj Pasiekę, napisz utwór literacki i wygraj 5000 zł na zakup
sprzętu pszczelarskiego”

FORMULARZ KONKURSOWY
I.

DANE UCZESTNIKA

a)
b)
c)
d)
II.

imię i nazwisko:
adres e-mail:
adres zamieszkania:
telefon kontaktowy:

INFORMACJA O WYKUPIONEJ PRENUMERACIE

a) rodzaj:
b) data wykupienia:
III.

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Zaprenumeruj »Pasiekę«, napisz utwór
literacki i wygraj 5000 zł na zakup sprzętu pszczelarskiego organizowanego przez wydawcę czasopisma
„Pasieka”- spółkę Bee &Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń i w pełni akceptuję jego postanowienia, potwierdzając zawarte w nim oświadczenia
uczestnika Konkursu..
Oświadczam, iż – w razie przyznania mi nagrody w Konkursie, przysługujące mi majątkowe prawa
autorskie do rozwiązań Zadania Konkursowego przejdą na spółkę Bee &Honey Sp. z o.o. z siedzibą w
Kleczy Dolnej stosownie do § 6 regulaminu Konkursu oraz z art. 921 § 3 k.c., a nadto spółce tej
udzielone zostają zgody i zapewnienia – zgodnie z § 6 regulaminu Konkursu.

IV.

DANE OSOBOWE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Bee&Honey sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej, 34124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148 (KRS nr: 0000102539) moich danych osobowych - zawartych w
formularzu konkursowym „Zaprenumeruj »Pasiekę«, napisz utwór literacki i wygraj 5000 zł na zakup
sprzętu pszczelarskiego (dalej Konkurs”), wykonanym przeze mnie zadaniu w ramach Konkursu oraz
ankiecie - w celu dopuszczenia mnie do Konkursu, uczestnictwa w Konkursie, kontaktowania się ze
mną w związku z Konkursem, a w przypadku mojej wygranej - odebrania nagrody oraz ogłoszenia
moich danych (w zakresie: imię i nazwisko oraz danych zawartych w opublikowanym nagrodzonym
zadaniu Konkursowym) na portalu www.pasieka24.pl, na profilu Facebook czasopisma „Pasieka”, jak
również w najbliższym, po dacie ogłoszenia wyników Konkursu, wydaniu czasopisma „Pasieka”.
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DATA, CZYTELNY PODPIS
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Realizując obowiązek informacyjny nałożony na Administratora informujemy, że:
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Danych Osobowych jest Bee&Honey sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej,
34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148 (KRS nr: 0000102539), tel. ______________, email:
_____________(dalej: „Administrator”).
2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ udzieliłaś/eś nam swojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
do celu dopuszczenia Cię do Konkursu, Twojego uczestnictwa w Konkursie, kontaktowania się z
Tobą w związku z Konkursem, a w przypadku Twojej wygranej – odebrania nagrody oraz
ogłoszenia Twoich danych (w zakresie: imię i nazwisko oraz dane zawarte w opublikowanym
nagrodzonym zadaniu Konkursowym – dotyczy sytuacji, w której osoba wygra Konkurs) na
portalu www.pasieka24.pl, na profilu Facebook czasopisma „Pasieka”, jak również w
najbliższym po dacie ogłoszenia wyników Konkursu, wydaniu czasopisma „Pasieka”. Podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ewentualnym rozpatrzeniu reklamacji Konkursowej,
prowadzeniu statystyki wewnętrznej, dochodzeniu, ustaleniu lub obronie ewentualnych roszczeń
oraz w zakresie rozliczenia przed organami podatkowymi, na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (prawo podatkowe, ordynacja podatkowa).
3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
Odbiorcą Twoich danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak
np. członkowie Komisji Konkursowej, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi,
dostawcy usług IT oraz podmioty z nami powiązane, jak również odwiedzający nasz portal
www.pasieka24.pl, profil Facebook czasopisma „Pasieka”, w wydaniu czasopisma „Pasieka”.
4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EOG?
Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego
(przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak biorąc pod uwagę
międzynarodowy charakter działalności firmy Facebook Inc. dane mogą znaleźć się poza EOG tj.
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Komisja Europejska przyjęła decyzję
(PrivacyShield), stwierdzając tym samym, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zapewniają
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania
danych przez Facebook Inc. można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
Twoje dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu. Dane przetwarzane na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu ustania celu, w
jaki zostały zebrane lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, zaś na podstawie obowiązku
prawnego – do czasu upływu obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem
dokumentacji księgowej.
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6. JAKIE MASZ PRAWA?
Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie. Masz prawo
również wnieść skargę do organu nadzorczego. Możesz również wycofać złożoną zgodę, co
jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (w tym, profilowanie) w odniesieniu do Twoich
danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie uniemożliwi dopuszczenie Cię do Konkursu,
uczestnictwo w Konkursie, kontaktowanie się z Tobą w związku z Konkursem, a w przypadku
Twojej wygranej - odebrania nagrody oraz ogłoszenia Twoich danych na portalu
www.pasieka24.pl, na profilu Facebook czasopisma „Pasieka”, jak również w najbliższym po
dacie ogłoszenia wyników Konkursu, wydaniu czasopisma „Pasieka”.

Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem zasady dotyczące ochrony moich danych
osobowych przekazanych mi powyżej.
___________________________________
(DATA I CZYTELNY PODPIS)
* RODO, czyli 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).
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