
Lena Lighting Master 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
do regulaminu konkursu Lena Lighting Master 2017 -2018 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 
Jako Uczestnik Konkursu / działający w imieniu Uczestnika Konkursu: 

 
................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
adres 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
adres do korespondencji 
 
................................................................................                  .......................................................................................................... 
telefon komórkowy          e-mail 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
REGON (PESEL), NIP 
 

składam(-y) zgłoszenie udziału w Konkursie. 
Do zgłoszenia załączam (-y): 
- pełnomocnictwo udzielone osobie uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu składania oświadczeń 
woli w imieniu Uczestnika Konkursu; 
 
Oświadczam (-y), że: 

1. zapoznałem/(zapoznaliśmy) się z Regulaminem konkursu i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń 
oraz zdobyłem/(zdobyliśmy) konieczne informacje do przygotowania prac konkursowych, 

2. jestem/(jesteśmy) związany/(ni) Regulaminem konkursu i akceptuję/(akceptujemy) jego warunki, 
 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu 
arch. Piotra Fischer oraz Organizatora firmę Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu „Lena Lighting Master 2017-2018”, wydania  nagród i promocji konkursu „Lena 
Lighting Master 2017-2018”,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926). 

 
Jednocześnie (właściwe zaznaczyć krzyżykiem): 

 
wyrażam zgodę  
nie wyrażam zgody  

 
na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Kórnicka 52 w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926), 
a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej 
przesyłanych przez administratora. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am 
poinformowany/a, iż: 

 administratorem moich danych osobowych jest Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie 
Wielkopolskiej ul. Kórnicka 52, 

 moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom, 

 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji i prawo do 
żądania ich usunięcia w przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Lena Lighting SA, 

 podanie Lena Lighting SA moich danych osobowych jest dobrowolne, 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: 
marketing@lenalighting.pl lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Lena Lighting SA, ul. Kórnicka 
52, 63-000 Środa Wielkopolska z dopiskiem "Przetwarzanie danych osobowych". 
 

………………….... 

 miejscowość, data 

………………………………………………………………………..................... 

czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika 
występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie 

 


