
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

………………………………………………………………………. 

 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie  

pt. „#Pekabex GoesGreen #Ekowakacje” organizowanym przez Pekabex Bet S.A. zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza 

zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Konkursie pt. „#Pekabex GoesGreen #Ekowakacje” wyrażam 

zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, tj. zdjęcia, imienia i nazwiska, oraz 

informacji o laureatach konkursu na:  

• Stronie internetowej Grupy Pekabex – www.pekabex.pl  

• Profilach na portalach społecznościowych Grupy Pekabex. 

• Firmowym raporcie zintegrowanym za rok 2021. 

• Wszelkich zgłoszeniach konkursowych, w których Grupa Pekabex mogłaby 

wykorzystać dane zdjęcie. 

.…………………………………………...  

(data, podpis) 

 

imię i nazwisko 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej: „RODO”), informujemy, 

że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją  

Konkursu pt. „#Pekabex GoesGreen #Ekowakacje” jest Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, adres email: marketing@pekabex.pl tel. +48 61 821 

06 59. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: : iod.pbsa@pekabex.pl  

2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, udokumentowania wyników Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 

ogłoszenia wyników i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z 

organizacją Konkursu i wydaniem nagród Laureatom .  

3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, ustalenia 

ostatecznej listy Laureatów Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a dane 

osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji 

księgowej. W zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – dane są przetwarzane do 

momentu cofnięcia zgody lub odpadnięcia celu przetwarzania dla którego została ona zebrana.    

4.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO). Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu 

udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań 

podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem nagród Laureatom – podstawą 

przetwarzania danych jest realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).    

5.  Uczestnikom i Laureatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

uzupełnienia, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z ww. praw (poza 

prawem do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) należy skontaktować się z  

Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1. Więcej informacji na temat skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się  pod adresem: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. 

6.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z usług których Administrator korzysta przy 

ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe, doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty realizujące 

na zlecenie Administratora usługi w ramach jego działalności gospodarczej. Dane przekazywane 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przekazywane są na 

podstawie umowy zawartej z takim podmiotem. Dane mogą być również udostępniane podmiotom 

upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

7.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do 

wzięcia udziału w Konkursie, umożliwienia Administratorowi zorganizowania i rozliczenia 

Konkursu, a także powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagród. 

8.  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9.  Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych do podejmowania decyzji opartych 

na zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
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Formularz zgłoszenia udziału 

w Konkursie  

pt. „#Pekabex GoesGreen #Ekowakacje” 

 

 
1.  Imię i nazwisko  
2.  Adres e-mail  
3.  Telefon kontaktowy  
4.  Krótki opis/uzasadnienie 

Zdjęcia konkursowego 
 

 
Prosimy o wypełnienie formularza pismem drukowanym i 

przesłanie na adres mailowy marketing@pekabex.pl 

 

 

 

 


