
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
„Prawo jazdy za fotkę” 

 
 

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika 
 
 
1. Dane Uczestnika: 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
tel./tel.kom.…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa placówki edukacyjnej, do której uczęszcza kandydat: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych 
 Ja (Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………… oświadczam, że 

zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „Prawo jazdy za fotkę” i akceptuję jego postanowienia 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi Lublin S.A. z siedzibą w 

Lublinie przy ul. Dworcowej 11 dla potrzeb niezbędnych do rejestracji  

i przeprowadzenia konkursu, w tym, w celu otrzymania nagrody, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Spółka Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. 
Dworcowa 11. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. 
3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
4. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu i ewentualnie 
w celu przekazania nagrody. 
5. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez 1 miesiąc po zakończeniu konkursu.  
6. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 
danych w każdym momencie. 
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w konkursie. 

 
3. Oświadczenie kandydata o prawie do dysponowania  
 
Ja (imię i nazwisko) …………………………………………… oświadczam, że mam prawo do dysponowania 
załączonym zdjęciem oraz wyrażam zgodę na jego wykorzystywanie przez Targi Lublin S.A. do celów 
konkursowych. 
 
 
                                                                                                                                                    ……………………………………….. 
                                                                                                                                                              Podpis kandydata 


