ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
IMIĘ
NAZWISKO
MIEJSCE
ZAMIESZKANIA
ADRES EMAIL
NUMER TELEFONU
WIEK UCZESTNIKA
CZAS TRWANIA FILMU
LINK
WYGENEROWANY
PRZEZ WE TRANSFER
TYTUŁ FILMU
POLA OBOWIĄZKOWE – ZAZNACZENIE NIEZBĘDNE DLA WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE:
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Po
Prostu Energia S.A. i jego załącznikami oraz akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu – Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie jak również w celu
ogłoszenia wyników Konkursu i przyznania nagród i wyróżnień w sposób określony w
Regulaminie.
W razie przyznania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych
przeze mnie danych osobowych przez Organizatora Konkursu – Po Prostu Energia S.A. z
siedzibą w Warszawie w celu umożliwienia realizacji vouchera na sprzedaż energii,
przedstawienia dostępnych ofert i zawarcia niezbędnych umów z Po Prostu Energia S.A.
W razie przyzania wyróżnienia wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Organizatora
Konkursu - Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych i
marketingowych drogą elektroniczną w celu realizacji vouchera, przedstawienia dostępnych
ofert i zawarcia niezbędnych umów z Po Prostu Energia S.A., przy wykorzystaniu mojego
numeru telefonu oraz na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
Jeżeli w przesłanym przeze mnie filmie konkursowym ujawniony został mój wizerunek
wyrażam zgodę na wykorzystanie tak ujawnionego wizerunku oraz jego rozpowszechnianie
przez Organizatora Konkursu - Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie - we wszelkich
formach w zakresie niezbędnym dla promocji, organizacji i ogłoszenia wyników Konkursu jak
również w działaniach uregulowanych w umowie o przeniesienie majątkowych praw

autorskich (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Wyrażam jednocześnie zgodę na podpisywanie
materiałów prezentujących mój wizerunek moim imieniem i nazwiskiem oraz miastem, w
którym mieszkam.

POLA NIEOBOWIĄZKOWE – ZNAZNACZENIE NIE JEST NIEZBĘDNE DLA
WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu - Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, w celach
informacyjnych i marketingowych polegających na promocji usług i produktów oferowanych
przez Prostu Energia S.A., w tym również przesyłania informacji o innych akcjach i konkursach
organizowanych przez Prostu Energia S.A.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Organizatora Konkursu - Prostu Energia S.A. z
siedzibą w Warszawie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, na
podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

________________________________
(czytelny podpis i data)

W przypadku wyrażenia przeze mnie powyższych zgód przyjmuję do wiadomości następujące
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
(1) Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana w związku z wzięciem
udziału w Konkursie Po Prostu energia S.A., wyrażeniem pozostałych zgód oraz realizacją
zawartych umów jest Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha
Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem: 0000651811 (dalej jako „Spółka”), adres email privacy@poprostuenergia.pl;
(2) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody, w
celach wskazanych w ww. zgodach, w tym w celu organizacji i realizacji Konkursu, w celu
ogłoszenia wyników Konkursu, w celu zawarcia i wykonania umowy o przeniesienie
majątkowych praw autorskich, w celu wykorzystania vouchera na zakup energii w razie
jego przyznania oraz zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej ze Spółką, w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z przyznaniem nagród
i wyróżnień oraz zawarciem ww. umów, w celu korzystania z filmu konkursowego przez
Spółkę, w celach informacyjnych i marketingowych (w razie wyrażenia takiej zgody) oraz
w celach wynikających z prawnie uzasadnieniach interesów realizowanych przez Spółkę
w zakresie prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych i
archiwizacyjnych oraz w zakresie dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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);
(3) Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy i współpracownicy
Spółki, w szczególności biorące udział w organizacji Konkursu i prowadzeniu działań
podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne oraz inni odbiorcy, którym
dane osobowe zostają udostępnione w celu przetwarzania danych w zakresie określonym
w pkt. 2 powyżej;
(4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres
obowiązywania umów zawartych ze Spółką oraz dodatkowo po ich zakończeniu w
niezbędnym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umów oraz
okres wynikający z przepisów prawa obowiązujących Spółkę. Po upływie ww. okresu dane
osobowe zostaną usunięte przez Spółkę;
(5) Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
(6) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
(7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
(8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie
jest dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne w razie
zawarcia i realizacji umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, umowy na
sprzedaż energii elektrycznej oraz innych umów zawartych ze Spółką;
(9) Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będą profilowane;

(10) Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych powinna być kierowana na adresy podane
w pkt. 1 powyżej.

