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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU KONKURSU  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O BHP, A WSTYDZICIE SIĘ ZAPYTAĆ” 
 
 
1. Dane uczestników konkursu:  

1) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….  

Dział ………………………………………………… Nr telefonu …………………………………. Adres e-mail …………………………………....  

2) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….  

Dział ………………………………………………… Nr telefonu …………………………………. Adres e-mail …………………………………....  

3) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….  

Dział ………………………………………………… Nr telefonu …………………………………. Adres e-mail …………………………………....  

4) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….  

Dział ………………………………………………… Nr telefonu …………………………………. Adres e-mail …………………………………....  

5) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….  

Dział ….…………………………………………… Nr telefonu …………………………………. Adres e-mail …………………………………....  

2. Tytuł filmu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 
 

…………………………………………………………..…………………. 
(data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)  
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Oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu Konkursu  
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu „WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O BHP, A WSTYDZICIE SIĘ 
ZAPYTAĆ”, udostępnionego na dysku wspólnym Sarzyna Chemical Sp. z o.o. w katalogu: Z:\BHP_Zywice\Regulaminy 
i akceptuję w pełni jego treść. Poprzez złożenie poniżej swojego podpisu składam oświadczenia zawarte w Regulaminie oraz 
przenoszę na spółkę Sarzyna Chemical Sp. z o. o. prawa własności intelektualnej do filmu (jako utworu) oraz wyrażam zgodę na 
wykorzystywanie przez Sarzyna Chemical Sp. z o. o. filmu (jako utworu) na zasadach przewidzianych w Regulaminie.  
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Miejscowość, data ………………………..……..……………………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Administratorem danych osobowych pobranych w związku z realizacją Konkursu jest Sarzyna Chemical Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: A. pod adresem  
e-mail: biuro@sarzynachemical.pl. B. listownie na adres: Sarzyna Chemical Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy licencyjnej obejmującej zgłoszoną pracę; 
sprawnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych związanych z rozliczeniem przez 
Administratora projektu, w ramach którego organizowany jest Konkurs, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, a i f RODO.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa jednak na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem.  

5. Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w konkursie.  
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacji oraz z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania 

moich danych osobowych przez Administratora w związku z udziałem w Konkursie, która to klauzula zawarta jest w treści Regulaminu 
Konkursu, dostępnego na dysku wspólnym Sarzyna Chemical Sp. z o.o. w katalogu: Z:\BHP_Zywice\Regulaminy .  
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