FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs kulinarny #frenchtouch 2018
Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Miasto:
Numer telefonu
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa oraz zgłaszam swój udział w konkursie kulinarnym
#frenchtouch 2018, który odbędzie się w terminie od 14 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku.
Oświadczam, że znany jest mi Regulamin tego konkursu i zobowiązuję się go przestrzegać.
Udzielam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej oraz innych moich danych
osobowych przekazanych w związku z organizacją konkursu kulinarnego #frenchtouch 2018, w szczególności w celu
wykonania regulaminu konkursu, weryfikacji zgłoszeń uczestników, wyłonienia i powiadomienia laureatów konkursu
oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa, które wymagają przetwarzania danych osobowych (np. dla celów
podatkowych).
Organizator konkursu informuje, że:
•

Administratorem danych osobowych będzie Mannequins Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska
27/35 lok. 93, numer KRS 0000163351.

•

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niniejsza zgoda.

•

Imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone, a Administrator nikomu
nieuprawnionemu nie przekaże ani nie sprzeda danych osobowych. Dane będą przez Organizatora powierzane
jedynie podmiotom świadczącym dla naszej spółki usługi obsługi i utrzymania strony www oraz inne podmioty
zaangażowane przy organizacji konkursu.

•

Dane będą przechowywane do czasu, kiedy otrzymamy cofnięcie zgody albo do końca okresu określonego
przepisami prawa (w szczególności prawa podatkowego).

•

Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
pisząc do nas na adres wskazany powyżej. Uczestnicy konkursu posiadają również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że zostały naruszone ich prawa związane z ochroną
danych osobowych.

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać przesłany Organizatorowi w skanie lub w formie
zdjęcia na następujący adres e-mail: contact@frenchtouchlabellevie.com

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

........................................
Podpis uczestnika konkursu

