Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną z siedzibą w
Warszawie, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w zakresie objętym danymi
zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu dla celów przeprowadzenia Konkursu, jak również w okresie następnych 6 miesięcy
na potrzeby komunikacji rozstrzygnięcia Konkursu oraz prezentacji Finalisty na antenach oraz
portalu internetowym Organizatora Konkursu.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu.
Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów związanych z
Konkursem także współpracującym z Polskim Radiem S.A.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej
wyrażenie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody..
2. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
3. Administratorem bezpieczeństwa informacji do 24 maja 2018 r., a od 25 maja 2018r.
inspektorem
ochrony
danych
jest
Wojciech
Kniecicki
e-mail:
wojciech.kniecicki@polskieradio.pl.
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia Kandydata
do udziału w Konkursie.
Data i czytelny podpis Kandydata

