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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dla celów 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu na projekt nowego znaku graficznego (logo) firmy 

„EWA” S.A. 

 Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mam 

świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę ja cofnąć, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

……………………………….. 

                                                                                                          (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

„EWA’ S.A., ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn, 

2.  Kontakt z administratorem – telefon: 62 725 42 21, fax. 62 725 24 05   

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na projekt nowego znaku 

graficznego (logo) firmy „EWA” S.A, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na 

projekt znaku graficznego (logo) firmy „EWA” S.A. oraz przez okres niezbędny do 

zarejestrowania nowego logo. 

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 
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- dostęp do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o których mowa w art. 15 RODO, 

- sprostowanie danych, na podstawie art. 16 RODO, 

- usunięcia danych, o których mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana 

zgody, w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu archiwizacji, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO, dotyczy danych 

przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku, gdy 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,   

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem: 

- obowiązkowym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa, 

- dobrowolnym, jeśli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji czynności urzędowych 

lub brak możliwości brania udziału w konkursie i podpisania umowy, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich i 

organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji.  

 

 

 

 

 

         

 

 

                  

 

 

 

 


