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Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO KONKURSU pn. „FLORYDA  - TWOJA PRZYGODA ŻYCIA” 

 

Uczestnik Firma 

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Firmę (Właściciel, osoba wchodząca w skład Zarządu, 
umocowana w KRS lub osoba pisemnie upoważniona do reprezentacji)  

………………………………………….………………………………………………………………………… 

NIP Firmy:………………………………………….…………………………………………………………… 

Adres siedziby Firmy: 

Ulica: 
………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Kod pocztowy: 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………..……... 

Telefon: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia i zgody obowiązkowe  

Oświadczam, że: 

-  nie jestem pracownikiem Organizatora (bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby 

pozostającej  z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym - umowa zlecenie, umowa o dzieło). 

- zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu  „FLORYDA  - TWOJA PRZYGODA ŻYCIA”- 

wyrażam zgodę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.   na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez  firmę XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                     

w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, e-mail 

konkursfloryda@bluedolphin.pl ,tel. 41 24 64 600 wyłącznie na potrzeby związane z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu „FLORYDA  - TWOJA PRZYGODA ŻYCIA” 
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Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany  o przysługującym mi prawie do: żądania od 
Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, żądania przenoszenia moich danych,  wniesienia sprzeciwu w związku z 
przetwarzaniem moich danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i podpis Uczestnika Konkursu lub osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika  

 

Oświadczenie nieobowiązkowe: 

 

- wyrażam zgodę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na przetwarzanie moich danych  osobowych 
przez firmę XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                 
w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce e-mail:  
konkursfloryda@bluedolphin.pl, tel 41 24 64 600  na potrzeby  marketingowe związane z 
otrzymywaniem od  firmy XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z o. o.  informacji dotyczących reklamy i 
promocji produktów od  firmy XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z o. o. 

Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany  o przysługującym mi prawie do: żądania od 
Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, żądania przenoszenia moich danych,  wniesienia sprzeciwu w związku z 
przetwarzaniem moich danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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