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ZGŁOSZENIE1 

  

na Internetową Olimpiadę Wiedzy o GPW 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Data urodzenia  

E-mail 

 

 

Nr telefonu kontaktowego 

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej, 

instytucji do której należy 

uczestnik konkursu.  

 

Adres jednostki organizacyjnej 

 

 

Telefon, adres e-mail jednostki 

organizacyjnej 

 

 

 

 

 ……………………… ……………………………… 

 (data wypełnienia ) (podpis) 

                                                           
1 Ważne po wypełnieniu części dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku 
zgody zgłoszenia zostaną bezzwłocznie zniszczone. 
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_____________________, dnia __________ 

  

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

 ul. Wojewódzka 19 

 40-026 Katowice 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając w imieniu własnym,……………………………………………...., niniejszym oświadczam, że – w związku udziałem 

w Internetowej Olimpiadzie Wiedzy o GPW, organizowanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000247533, NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału 

zakładowego: 425.875.100,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych na zgłoszeniu na Olimpiadę. W przypadku laureata Internetowej Olimpiady Wiedzy 

o GPW - dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez zamieszczanie 

wizerunku (zdjęć i materiałów filmowych) na stronie internetowej www GPW S.A. oraz we wszelkich 

drukowanych materiałach promocyjnych firmy. Dodatkowo zgoda w przypadku laureata obejmuje również 

wykorzystanie wizerunku w publikacjach GPW SA w Katowicach, w szczególności poprzez: upublicznianie, 

powielanie, emisję, publikację, nadawanie lub transmisję, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię 

osoby, której zgoda dotyczy.  

Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana przez Spółkę, iż: 

1. Spółka będzie administratorem moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, wizerunek, 

numer telefonu) i w tym zakresie będzie przetwarzała moje dane osobowe; 

2. Dane osobowe wymienione w pkt.1 będą przetwarzane nieodpłatnie w celach związanych ze 

świadczeniem przez Spółkę działań informacyjno – promocyjnych, publikacji na stronie internetowej GPW 

SA w Katowicach. 

3. moje dane osobowe w zakresie: będą przetwarzane przez Spółkę przez czas nieoznaczony czasowo ani 

terytorialnie oraz będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych; 

4. przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych; 

5. przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( przez złożenie Spółce pisemnego 

oświadczenia), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

6. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym (jest dobrowolne), brak wyrażenia zgody na 

uniemożliwia udział w Internetowej Olimpiadzie Wiedzy o GPW; 

8. mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia;  

9. w Spółce funkcjonuje inspektor ochrony danych – email: iodo@gpw.katowice.pl; telefon: 32 6038 741; 

10. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych); 

11. dane osobowe będą udostępniane innemu odbiorcy w postaci Partnera Medialnego, który może je 

upublicznić oraz będą prezentowane publicznie na stronie internetowej Organizatora; 

12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

W związku z powyższym, niniejszym wyrażam zgodę Spółce na przetwarzanie przez Spółkę moich danych 

osobowych na wyżej przedstawionych zasadach i w ww. celu. 

                                        

                                                                                              .................................................................. 

                                                                                                    data, podpis 


