Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
„HALLOWENOWY KONKURS DYNIOWY”
w Kinie Helios w Tomaszów Mazowiecki
Imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika:
………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Uczestnika:
…………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisana/-y
□
*Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję treść Regulaminu.
□

*Oświadczam, że jako Opiekun Uczestnika Konkursu spełnione są 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
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 i danych osobowych Uczestnika przez
Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84 w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu.

□

**Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail lub/i numer telefonu
materiałów marketingowych, w tym dotyczących repertuaru, wydarzeń i konkursów organizowanych
przez Helios S.A. 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 od Helios S.A. z siedzibą w Łodzi na wskazany przeze mnie adres
e-mail lub/i numer telefonu informacji handlowych dotyczących Zaufanych Partnerów Helios S.A.
wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz.1219).
* zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie
** zgoda jest dobrowolna, nie jest konieczne jej wyrażenie, żeby wziąć udział w Konkursie.

Zostałam/em poinformowana/y, że:
Administratorem moich danych osobowych jest HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84,
adres e-mail: centrala@helios.pl
Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@helios.pl
Mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, zapewnienia
niezbędnych rozliczeń w związku z Konkursem, a także w celach marketingowych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz działań marketingowych
Administratora, w tym przetwarzania przez Administratora mojego wizerunku, jest moja zgoda, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na prowadzeniu marketingu przez Administratora, w tym promowanie Administratora i jego usług oraz dochodzeniu roszczeń
związanych z Konkursem. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą
prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody w Konkursie,
czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane
będą również przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na adres e-mail lub/i numer telefonu.
Za moją odrębną zgodą moje dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania mi informacji handlowej drogą elektroniczną, za
pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie mojej
odrębnej zgody, przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
W ramach realizacji Konkursu moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu
Helios S.A. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios S.A. w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku
wyrażenia przeze mnie dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, Agora S.A. będzie odrębnym
od Helios S.A. Administratorem danych osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach
marketingowych.

Przysługuje mi sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie muszę uzasadniać;
2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia moją szczególną sytuacją.

……………………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………………………………..
(Czytelny podpis Opiekuna Uczestnika Konkursu)

