
 

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 2 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z 
marką Eurofirany" dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego 
postanowienia w całości i jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 
1. imię; 
2. miejsce zamieszkania; 
3. wizerunek, jeżeli jest umieszczony na Projekcie; 
4. e-mail; 

w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" 
oraz zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
□ Oświadczam, że Projekt, który przesyłam Organizatorowi stanowi przejaw mojej osobistej twórczości i nie narusza 

praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich czy prawa do ochrony wizerunku. 
 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego Projektu wraz z moim Wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest 
umieszczony w Projekcie) w celu związanym z uczestnictwem w Programie promocyjnym pod nazwą 
"Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" oraz zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: 
http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Niniejsza zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego, wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo 
i terytorialnie utrwalania, rozpowszechniania, wykorzystania i modyfikowania mojego Projektu wraz z moim 
Wizerunkiem (o ile jest on umieszczony w Projekcie), w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych, 
informacyjnych i przeglądowych związanych z realizacją Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza 
wnętrza z marką Eurofirany" na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz zgodnie z jego Regulaminem 
dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
 

 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Eurofirany” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w 

Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza, (dalej: Organizator) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą 
"Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" (dalej: Program) oraz zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod 
adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) (dalej: RODO) w zakresie udzielonej przez Pana/Panią zgody. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 Poprzez wyrażenie zgody na publikację swojego Projektu, Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego 

wizerunku, o ile jest on umieszczony w Projekcie. Zgoda obejmuje publikację Projektu w całości lub we fragmentach 
bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją Programu poprzez rozpowszechnianie 
Projektu. Zgoda na wykorzystanie Projektu wraz z wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest umieszczony w Projekcie) 
ma charakter nieodpłatny. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 2 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z 
marką Eurofirany" dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego 
postanowienia w całości i jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 
5. imię; 
6. miejsce zamieszkania; 
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