
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
„Na Najpiękniejszy Ogród, Balkon, Taras, Podwórko” 

 
Deklaracja uczestnictwa w Konkursie zorganizowanym przez ABW SUPERBRUK Sp. z o.o. 

KONKURS NA ARANŻACJĘ I WYKONANIE PODWÓRKA Z FIRMĄ SUPERBRUK 

ZBUDUJ – POCHWAL SIĘ – WYGRAJ 

 

KARTA DANYCH 

Imię i nazwisko 

 

Nazwa i adres firmy 

 

telefon 

 

e-mail 

 

Adres obiektu 

 

Imię i nazwisko właściciela obiektu 

 

Data wykonania inwestycji zgłaszanej w konkursie 

 

Produkt/ produkty użyte w aranżacji zgłaszanej do konkursu 

 

 
Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie: 

 „KONKURS NA ARANŻACJĘ I WYKONANIE PODWÓRKA Z FIRMĄ SUPERBRUK 

ZBUDUJ – POCHWAL SIĘ – WYGRAJ 

Oświadczam, że: 
 

1) zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia, 
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji Uczestnictwa w celu i zakresie niezbędnym dla potrzeb 

konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), 
3) Jestem autorem fotografii/wideo (niepotrzebne skreślić) wysyłanych jako Materiał do udziału w Konkursie, 
4) wyrażam zgodę na to aby moje fotografie/wideo (niepotrzebne skreślić) zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, 
5) oświadczam, że Materiał zgłoszony do Konkursu nie był wcześniej nigdzie publikowany, 
6) oświadczam, że posiadam zgodę na uwiecznienie w formie fotograficznej lub wideo nieruchomości od osób, które posiadają tytuł 

prawny własności przedmiotowej nieruchomości, 
7) oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Materiału, 

którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać; 
8) oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich; 
9) oświadczam, że zgłoszony Materiał nie narusza praw osób trzecich, ich dóbr osobistych oraz danych osobowych. 

 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis Uczestnika 

 
 
 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ABW Superbruk spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach, Hryniewicze 
75/5, 16 – 061 Juchnowiec Kościelny, KRS: 0000128696, moich danych osobowych zawartych we wniosku konkursowym w celu i zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu; 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis Uczestnika 

 
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w skrócie RODO - informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABW Superbruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach, 
Hryniewicze 75/5, 16 – 061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128696, identyfikująca się numerem NIP: 
9661622789, REGON: 052130430; 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 
4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez miesiąc po zakończeniu konkursu. 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ABW Superbruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
2) sprostowania danych osobowych; 
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
5) przenoszenia danych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Organizatora będzie skutkować 
odrzuceniem Zgłoszenia. 
 
 
 
 
……………………………                                       ……..……………………..……………………………………..  
    
Numer zgłoszenia (wypełnia Organizator)   Czytelny podpis zgłaszającego  
 

 


