
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 
 
Deklaracja zgłoszeniowa uczestnictwa w Konkursie 
 
Ja niżej podpisany  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
                  (imię i nazwisko) 
 
 
………………………………………………………..………………………………………………….. 
                    (adres e-mail) 
 
 
…………………………………………………………  ………………………………………………………………… …. 
                 (telefon kontaktowy)     (nazwa i adres Dealera) 
 
 
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam swój udział w Konkursie i oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu. 
 
 
 
…………………………………........................................................................... 
         (data i podpis Uczestnika Konkursu) 
 
   
 
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 („RODO”) oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konkursu tj. Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą 
przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa. 
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w następujących celach: 

• prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników Konkursu; 

II. obsługi Konkursu;  

III. naliczania punktów Uczestników; 

IV. kontaktu w sprawie wyboru Nagród; 

V. kontaktu w sprawach składanych reklamacji; 

VI. rozpatrzenia reklamacji; 

VII. wydania i wysyłki Nagród; 

VIII. przekazywania Uczestnikom informacji o Programie  i Nagrodach w wypadkach wskazanych w Regulaminie; 

IX. sporządzanie raportów o wynikach Konkursu. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.  RODO. 
3. Dane Uczestnika mogą być udostępniane firmie Arval Service Lease Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Bankowi 
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu potwierdzenia uprawienia do otrzymania Nagrody i spełnienia 
warunków uczestniczenia w  Konkursie.   
4. Dane Uczestnika będą przechowywane przez Okres Trwania Konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres konieczny dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
5. Uczestnikowi  przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 
17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych (art. 21 RODO). 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  
7. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email:  
Jacek Kramarz, Accent Microcomputers ul. Pomorska 20A, 81-314 Gdynia, e-mail: Jacek@accent.com.pl. 
8. Uczestnikowi  przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 
  
Przyjmując nagrodę rzeczową w Konkursie wyrażam zgodę na potrącenie z Nagrody przez Organizatora kwoty pieniężnej w wysokości 
należnej zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w Konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu do 
właściwego Urzędu Skarbowego. 
 
 
 
………………………………….................................. 
       (data i podpis Uczestnika Konkursu) 
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