ZGODA
Ja, niżej podpisany/a ..................................................., na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej:
RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Transgourmet Polska sp. z o. o. i spółki z grupy kapitałowej
Coop/ Transgourmet a także podmioty działające na zlecenie tychże Spółek, moich danych
osobowych w postaci …………………………………………………………………………………….... (zakres danych) w
tym mojego wizerunku utrwalonego fotograficznie bądź techniką filmową podczas Ogólnopolskiego
Konkursu Kulinarnego "Polskie eliminacje juniorów do konkursu Les Chefs en Or 2020 ” w ……….... w
dniach ……………. r. w celu rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju mediach w tym :
- w gazetkach Selgros
- w publikacjach internetowych
- w social media, w tym na Facebooku i Instagramie
- w artykułach sponsorowanych w prasie branżowej i wszystkich innych materiałach,
publikowanych przez Transgourmet Polska sp. z o. o.
Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne a
w/w materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych i że w przyszłości nie będę
rościł/a sobie żadnych praw, względem Transgourmet Polska sp. z o. o. i podmiotów działających na
zlecenie tej Spółki w związku ze zwielokrotnianiem i wykorzystaniem mojego wizerunku w sposób, o
którym mowa powyżej.
Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich
materiałów z moim udziałem wykonanych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Polskie
eliminacje juniorów do konkursu Les Chefs en Or 2020”. Mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulamin Konkursu Kulinarnego,
w tym z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz jestem
świadomy/a, praw jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych.

Podpis ucznia : ______________________ Miejscowość i data: _________________

Wyrażam na powyższe zgodę

Podpis przedstawiciela ustawowego ucznia: ______________________
Miejscowość i data: ___________________________
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Komentarz [dzp1]: do weryfikacji
merytorycznej.
Komentarz [KW2]: ok

Klauzula Informacyjna (wyciąg z regulaminu)
1. Administratorem Danych Osobowych jest TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (61131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, NIP: 7811011998, Regon: 630375413.
2. Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa o ochronie danych osobowych zwłaszcza 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 (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych.
3. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych
prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: iod@selgros.pl
4. Administrator przetwarza dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu,
e) adres zamieszkania,
f) dane kontaktowych niezbędnych do uczestnictwa w konkursie,
g) wizerunek
5. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w konkursie.
6. Dane osobowe będą wykorzystane w celach:
a) uczestnictwa w konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) publikacja listy zwycięzców - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) publikacja i rozpowszechnianie materiałów, zdjęć z konkursu art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d) Prowadzenia analiz i statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) .
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez podmioty, wskazane przez Administratora w czasie
uczestnictwa w konkursie w okresie niezbędnym do wykonania postanowień umownych. Następnie po
jego zakończeniu i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących
Administratorze obowiązków prawnych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów. W przypadku braku
sprzeciwu, w tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będzie to
trwało nie dłużej, niż do chwili,
w której zgoda zostanie cofnięta.
7. Każda korespondencja mailowa kierowana do administratora, automatycznie przekierowywana jest na
serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczanie przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik może także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Uczestnik prawa te może zrealizować:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane, gdy:

uczestnik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,

zgłosi uprzednio swój sprzeciw wobec przetwarzania danych,

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych,

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Uczestnik nie chciał – aby zostały usunięte,

dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Uczestnikowi do obrony lub
dochodzenia roszczeń,

Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych - do ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody
Uczestnika lub umowy zawartej z Uczestnikiem oraz odbywa się w sposób automatyczny.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Komentarz [ZR3]: Proszę o
weryfikacje jakie dane będą niezbędne
do udziału w konkursie.

Komentarz [ZR4]: Czy będzie
prowadzona?
Komentarz [h5]: Tak, będzie
prowadzona i publikowana
Komentarz [ZR6]: Czy będziemy
wykorzystywali dane jeszcze w jakimś
celu?
Komentarz [h7]: Raczej nie, tylko w
wyżej wymienionych celach.

