
Oświadczenie wypełnione wraz ze zdrapką wyślij do Pizza na Wypasie Sp. z o.o. na 

adres ul. Górczewska 115 01-459 Warszawa 

 

……………………………… dnia ………………………….. 

/miejscowość/                                                     /data/  

 

Oświadczenie  

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………. oświadczam, że biorę udział  

w konkursie „Zdrapki Pizzy na Wypasie”. Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Ponadto 

oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko)  

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji  

o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 

Pizza na Wypasie sp. z o.o. (dalej „ADO). 

2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału  

w konkursie; wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym  

w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez ADO. Podkreślam przy tym, iż zostałem/am 

poinformowany, że brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości udziału  

w konkursie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 

nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  z wizerunkami innych osób, może 

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 

potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach ADO, oraz 

portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 

dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uprawnienia: dostępu, żądania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia danych osobowych; a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Przekazuję dane niezbędne do wysłania nagrody: 

Adres korespondencyjny: 

ul ……………………………………… Kod pocztowy…………. Miejscowość…………………….. 

Numer telefonu: ………………. 

Po otrzymaniu nagrody zobowiązuję się do przesłania jej zdjęcia na profilu Facebook Pizzy na Wypasie. 

 

……………………………………………………….. 

/czytelny podpis uczestnika/ 


