
 

 

Zgoda 
(wpisujemy x) 

Treść (* zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie 

            ** zgoda jest dobrowolna, nie jest konieczne jej wyrażenie, żeby wziąć udział w Konkursie.) 

 * Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję treść Regulaminu. 

 * Oświadczam, że jako Uczestnik Konkursu spełniam wszelkie jego warunki, w szczególności  
w zakresie praw autorskich do Pracy/Zadania Konkursowego oraz dobrowolnego udziału osób widocznych  
w Pracy/Zadaniu Konkursowym oraz ich zgody na wykorzystanie danych osobowych w Pracy/Zadaniu Konkursowym. 

 * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez spółkę Helios S.A. z siedzibą w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-
318), ul. Sienkiewicza 82/84 powstałej Pracy/Zadania Konkursowego  
w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, w tym na upublicznienie materiału,  
w sposób opisany w Regulaminie w tym w sieci Internet i nie wnoszę w związku z tym żadnych roszczeń finansowych 
i prawnych. 

 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. w celach związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu. 

 ** Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail materiałów marketingowych i informacji 
handlowych Helios S.A. oraz Zaufanych Partnerów wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 
Helios S.A., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 
poz.1219). 

 ** Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie numer telefonu materiałów marketingowych i informacji 
handlowych Helios S.A. oraz Zaufanych Partnerów wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 
Helios S.A., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 
poz.1219). 

 * Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku przez sółkę Helios S.A. (Spółka),  
w związku z działalnością Spółki, przede wszystkim na potrzeby jej działań marketingowo-reklamowych, w tym również 
na udostępnianie i upublicznianie mojego wizerunku na portalach społecznościowych( w szczególności Facebook, 
YouTube), na stronie Spółki oraz  
w materiałach promocyjnych Spółki, w szczególności w ramach realizacji Konkursu. Wyrażona zgoda dotyczy 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6.ust. 1 lit. a 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 – ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych, zwanego: RODO  oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

 


