
Formularz zgłoszenia do konkursu „Senior 500+”  („Konkurs”) 

zorganizowanego przez: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ELDEX-MEDICAL” Import-Export LESZEK 

DUDARSKI, wpisane do CEIDG, NIP: 7830004686, REGON: 630005521, 62-051 Wiry, ul. 

Laskowska nr 82, poczta Wiry 

(„Organizator”), 

którego regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: www.senior500+.pl („Regulamin”) 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w Konkursie, w związku z czym podaję poniższe dane osobowe: 

1. Imię, imiona ....................................................................................................................................  

2. Nazwisko.........................................................................................................................................  

3. PESEL  ............................................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania: 

kod pocztowy  .............................. miejscowość  ................................................................................  

ulica .................................................................  numer domu  .................  numer lokalu ....................  

5. Numer telefonu komórkowego  ......................................................................................................  

6. Adres poczty elektronicznej  ...........................................................................................................  

7. Numer rachunku bankowego  .........................................................................................................  

8. Kod uczestnika*  .............................................................................................................................  

9. Kod dla przyjaciół uczestnika* .  .....................................................................................................  

* Wypełnia organizator 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem, 

2) spełniałem wymagania określone dla Uczestnika w Regulaminie, 

3) dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 

 ……………………………………..  …………………………………. 
 Miejsce, data  Czytelny podpis 
 



 

Informacje Organizatora: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników dla celów związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu oraz dla celów rozliczeń podatkowych jest Organizator. Dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (obowiązek prawny - w zakresie 

udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

bilansowego i podatkowego), a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f (prawnie uzasadniony 

interes – komunikacja w związku z Konkursem, wypłatą nagród i ewentualnymi 

roszczeniami) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. („RODO”). 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie* i wypłaty nagród**, a także do rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz 

dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. 

Dane osobowe związane z wypłatą nagród będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca 

roku, w którym wypłacono nagrodę. 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom jedynie w celu 

realizacji obowiązków Organizatora związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wypłatą 

nagród: bankom, operatorom telekomunikacyjnym i pocztowym. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo 

zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do 

przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje 

żądanie na adres e-mail Organizatora senior@eldex.pl. Uczestnikowi przysługuje także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa. 

*  Podanie danych zawartych w punktach od 1 do 5 jest niezbędne do udziału w konkursie. 

**  Podanie danych zawartych w punkcie 6 i 7 nie jest niezbędne do udziału w konkursie, jednak 

ułatwia komunikację konkursową (pkt 6) lub jest niezbędne dla wypłaty nagrody za 

pośrednictwem rachunku bankowego (pkt 7). 

 Fundacja SeniorPlus  www.seniorplus.org.pl  Tel. 511 16 17 85                                                                                                    

Skan wypełnionego Zgłoszenia należy przesłać na mail: generalny@o2.pl   

http://www.seniorplus.org.pl/
mailto:generalny@o2.pl

