OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
UCZESTNIKA KONKURSU POD NAZWĄ „ORZEŁ INNOWACJI – START UP !”

Ja niżej podpisany/a................................................, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„................................................“, NIP:...................................../ będący wspólnikiem spółki cywilnej
pod firmą:……………………….........., NIP……………………........., REGON: ...............................- niniejszym
oświadczam że:
1) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pod nazwą „Orzeł innowacji – StartUp !”
(dalej: „Konkurs“), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
2) zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych podanych
przeze mnie w związku z moim zgłoszeniem do udziału w Konkursie jest Gremi Business
Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000478681, NIP 527-270-17-13,
REGON: 146896842, o kapitale zakładowym w
wysokości 10 005 000,00 zł opłaconym w całości, jako organizator Konkursu (dalej:
„Organizator Konkursu“).

........................................................
(czytelny podpis i pieczęć firmowa)

3) Niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu jako administratora tych danych w
rozumieniu w/w ustawy, dla celów związanych
z przeprowadzeniem Konkursu i
moim udziałem w Konkursie, w tym w celu wykonania przez Organizatora jego obowiązków
związanych z Konkursem, m.in. powiadomienia mnie o ewentualnym przyznaniu mi nagrody
w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zamieszczenia moich danych osobowych w ogłoszeniu
o wynikach Konkursu i dostarczenia nagrody, prezentacji nagrodzonych uczestników
Konkursu, dla celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dla celów
sprawozdawczości podatkowej i księgowej, statystycznych, archiwizacji, oraz promocyjnych,
marketingowych i sprzedażowych produktów i usług: Organizatora Konkursu, podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej co Organizator Konkursu oraz innych podmiotów
współpracujących z Organizatorem Konkursu przy jego przeprowadzeniu. Wiem, że
wyrażenie przeze mnie niniejszej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla mojego udziału
w Konkursie.
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