
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  

„Najpiękniejsze w energetyce” 

 

Ja niżej podpisany  

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Spółki/Oddziału………………….…………………………………………………………………… 

Telefon do kontaktu z Organizatorem …..……………………………………………………………………… 

Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem   ………………………………………………………………. 

 

zgłaszam do Konkursu „Najpiękniejsze w energetyce” Pracę Konkursową swojego autorstwa oraz oświadczam, że: 

 

 Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Mysiej 2, („Administrator danych”) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu. Stwierdzam, iż poinformowany zostałem, że: 

  
I. W sprawie ochrony danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE 

S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym powyżej.  
 
II. Cele i podstawy przetwarzania. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 

zgoda na przetwarzanie danych. 
III. Okres przetwarzania. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie pięciu lat od dnia 

zakończenia Konkursu. 
 
IV. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych 

przysługują mi prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) 
danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie.  

 
V. Odbiorcy danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom 

określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora 
danych i którym te dane są powierzane. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

 
 
VI. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w konkursie. 
 
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane. 

 Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2017. Poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora mojego wizerunku na 
czas trwania Konkursu oraz przez okres trzech lat, licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na 
stronie intranetowej i stronie internetowej Spółek z GK PGE, materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 
portalach internetowych i społecznościowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora lub umieszczenie w innym „medium” przeznaczonym dla GK PGE. 

 Oświadczam, że Praca Konkursowa stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, jestem jej wyłącznym autorem, a z chwilą jej przekazania do Koordynatora Konkursu 
udzielam nieodpłatnie Organizatorowi oraz Spółkom wchodzącym w skład GK PGE nieograniczonej pod względem 
terytorialnym i czasowym, niewyłącznej licencji do przedmiotowej Pracy Konkursowej, a także zezwalam na 
wykonywanie praw zależnych do Utworu, na wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji. 

 Oświadczam, że Praca Konkursowa nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdy 
jakakolwiek osoba wystąpi przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu naruszenia praw autorskich do Pracy 
Konkursowej, oświadczam, że zwolnię Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z takiego tytułu. W 
szczególności poniosę koszty postępowania z tym związane i zapłacę wszelkie odszkodowania na rzecz takiej osoby 
trzeciej. 

 
 

…………………………………………………. 

data, miejsce, czytelny podpis Uczestnika 


