
 

NAJLEPSZY PROJEKT GRUPA SOLO 2022  

 
Formularz rejestracji uczestnika 

 

W ramach konkursu Najlepszy Projekt Grupa Solo 2022  

organizowanego przez organizatora PPHU „SOLO” Marcin Sobota, NIP: 8652075956 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko (dodatkowo ewentualny tytuł): 
 

Nazwa firmy: 
(nazwa firmy partnera handlowego firmy PPHU 
„SOLO” Marcin Sobota)  

Adres kontaktowy uczestnika 
 

Telefon 
 

E-mail: 
 

Nazwa  produktu (logic, pulsar, lufthaus) : 
 

 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że firma PPHU „SOLO” Marcin Sobota będzie przetwarzać przekazane 

przeze mnie powyżej dane w celu mojego udziału w konkursie w zakresie podanym poniżej.  

Niniejszym potwierdzam, że przez wypełnienie i podpisanie tego formularza rejestracji akceptuję Regulamin 

Konkursu „Najlepszy projekt Grupa Solo 2022“, który jest umieszczony na stronie internetowej i równocześnie, że 

firma, której jestem pracownikiem, zrealizowała zamówienie w zgłaszanej nieruchomości. 

 

 

        

Miejsce i data         Podpis uczestnika 



 

 

Zgłoszenie i przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że w związku z organizacją konkursu Najlepszy Projekt Grupy Solo 2022 

trwającego w okresie od 28.03.2022. do 26.09.2022 zorganizowanego przez firmę PPHU SOLO Marcin Sobota, 

NIP: 8652075956, z siedzibą: ul. Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola, przetwarzane będą moje dane 

osobowe, w zakresie imienia, nazwiska, pracodawcy, adresu kontaktowego, telefonu, e-maila, jak również zapis 

audiowizualny i fotograficzny mojej osoby wykonany dla celów konkursu, ponadto informacje o ewentualnej 

nagrodzie (łącznie z fotografią z jej wręczenia itp.). Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez czas 

niezbędnie konieczny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, jeśli chodzi o dane kontaktowe, będą 

one przetwarzane przez cały czas trwania konkursu i przez okres pięciu lat od jego zakończenia, jeśli chodzi o 

podstawowe dane identyfikacyjne i wykonywanie zdjęć, czy inne formy audiowizualnej rejestracji podmiotu 

danych i budynku – do spełnienia celu zapewnienia prezentacji i promocji administratora, nie dłużej jednak niż 

pięć lat od zakończenia konkursu. 

Podstawa prawna, cel i forma przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników są przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1)realizacji łączącego strony stosunku zobowiązaniowego (konkurs i odbiór nagrody), (podstawa prawna: art. 6 ust 

1 lit b RODO - “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy  i rozliczeń po jej zakończeniu 

2)ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes 

Administratora) 

3) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych 

 (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora), 

4) organizacji konkursu, ochrony praw PPHU „SOLO”  jako organizatora konkursu, zapewnienia bezpieczeństwa 

stron internetowych PPHU „SOLO”  oraz bezpieczeństwa sieciowego (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO - 

prawnie uzasadniony interes Administratora) , 

5) dla potrzeb prowadzenia księgowości PPHU „SOLO”  (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO - prawnie 

uzasadniony interes Administratora), 

6) Dane zwycięzców będą przetwarzane także w ramach własnej sprawozdawczości.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie. Dane osobowe są 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą też jednak być przetwarzane ręcznie. W związku z 

przetwarzaniem danych osobowych nie jesteś jednak przedmiotem żadnej decyzji, która byłaby oparta wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu i mogłaby mieć dla Ciebie jakiekolwiek skutki prawne ani takiej, która 

miałaby dla Ciebie znaczenie istotne w inny sposób. 



 

Twoje prawa w odniesieniu do przedmiotowego przetwarzania 

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora masz prawo: (i) zażądać od 

administratora dostępu do danych i ich ewentualnej korekty czy skasowania, (ii) kiedykolwiek zażądać informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych w ustawowym zakresie, (iii) złożyć zastrzeżenia do przetwarzania 

lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iv) przenieść dane osobowe dotyczące Twojej osoby 

na innego administratora, (v) nie być przedmiotem żadnej decyzji, która byłaby oparta wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu (przy uwzględnieniu profilowania) i która miałaby dla Ciebie skutki prawne lub 

która w analogiczny sposób by Cię znacząco dotyczyła, (vi) zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych z 

jakimkolwiek wnioskiem lub skargą, (vii) jak również inne prawa wynikające z przepisów prawa. 

Przekazywanie danych osobowych za granicę 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, które nie gwarantują poziomu ochrony danych 

osobowych dostosowanego do warunków obowiązujących w Unii Europejskiej w przypadku przetwarzania za 

pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram lub usług YouTube, przy czym warunki i 

gwarancje ochrony określono w dokumentach odnoszących się do ochrony prywatności w ramach takich 

poszczególnych usług. 

Ewentualne pytania 

W razie jakichkolwiek pytań możesz się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail : 

justyna.peziol@grupasolo.pl 
 

 


