Formularz danych osobowych LAUREATA NAGRODY
Imię:
Nazwisko:
Adres zameldowania
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym
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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) przez Premium Outdoor sp. z o.o. w Lublinie, ul. Diamentowa 4 lok. 111, 20-447 Lublin dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Mieszkam w Rzeszowie”. Moje dane osobowe
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich
poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu
loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień
jego wypełnienia.”

………………………………………………..
własnoręczny podpis laureata
„Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmów
zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji loterii promocyjnej, w mediach:
Internecie, prasie, telewizji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji loterii przez Organizatora i Urząd Miasta Rzeszowa
Gminy Miasto Rzeszów”

………………………………………………..
własnoręczny podpis laureata
Formularz oraz zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta Rzeszowa potwierdzające dokonanie
zameldowania przez laureata w okresie od 21.10.2019 r. do dnia 18.10.2020 w Gminie Miasto
Rzeszów (organizator nie pokrywa kosztów uzyskania takiego zaświadczenia), wystawiony nie
wcześniej niż w dniu 27.10.2020 r. należy doręczyć na adres biura loterii organizatora: Premium
Outdoor sp. z o.o., ul. Lema 24, 20-446 Lublin, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia laureata o wygranej (decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do biura
organizatora).
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania
nagrody.

