
OŚWIADCZENIE 
 

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 

2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) [zwaną dalej UODO] przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł (dalej jako PP). PP informuje, że jest 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu UODO (dalej jako ADO) i przetwarza dane osobowe w celach marketingowych  

i statystycznych.  

 

Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie ADO, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do 

ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel 

danych winien zwracać się do ADO na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1182 z późn. zmianami): 

 

* wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na publikacje i wykorzystanie wizerunku zgłaszanego przeze mnie dziecka za pomocą środków 

masowego przekazu lub środków elektronicznych, w zakresie własnych  produktów i usług ADO; 

* wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego  

i pośredniego, tworzenia i realizacji konkursów, loterii i ofert specjalnych dla klientów stałych i nowych, a także programów lojalnościowych 

i marketingowych, w zakresie własnych  produktów i usług ADO; 

* wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego  

i pośredniego, tworzenia i realizacji konkursów, loterii i ofert specjalnych dla klientów stałych i nowych, a także programów lojalnościowych 

i marketingowych, w zakresie produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO na odrębnych warunkach; 

* wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO oraz podmioty z ADO współpracujące na 

odrębnych warunkach, w celach statystycznych, dokonywania analiz i wyodrębniania anonimowych grup docelowych na produkty i usługi 

ADO oraz tych podmiotów, dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego, tworzenia i realizacji konkursów, loterii i ofert specjalnych 

dla klientów stałych i nowych, a także programów lojalnościowych i marketingowych. 

* wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na korzystanie w stosunku do mnie dla celów marketingu bezpośredniego  

z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów wywołujących, w tym w szczególności poprzez kontakt 

telefoniczny i SMS. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

 

[*] – w przypadku wyrażenia zgody należy skreślić „nie wrażam zgody, w przypadku nie wyrażenia zgody należy skreślić „wyrażam zgodę” 

 

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do rozporządzania wizerunkiem zgłaszanego przeze mnie dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z warunkami regulaminu plebiscytu „Mała Miss, Mały Mister i Małe Talenty 2015”  

 

Imię i Nazwisko dziecka i opiekuna: ___________________________________ 

                          

PESEL: __________________________________________ 

                        

Adres:  ___________________________________________ 

 

Numer telefonu: ___________________________________ 

  

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

(data i podpis właściciela danych) 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [*] na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł (dalej jako Spółka), w zakresie produktów 

oferowanych za pośrednictwem Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką na odrębnych zasadach. 

W tym celu udostępniam Spółce swój adres e-mail, tj. _______________ oraz numer telefonu komórkowego________________  / 

stacjonarnego ________________         

                   . 

[*] – w przypadku wyrażenia zgody należy skreślić „nie wrażam zgody, w przypadku nie wyrażenia zgody należy skreślić „wyrażam zgodę”. 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia  

o odpowiedniej treści na piśmie, pocztą elektroniczną na adres: plebiscyty@pomorska.pl lub Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 

Bydgoszcz 

 

Imię i Nazwisko: ___________________________________ 

                          

PESEL: __________________________________________ 

                        

Adres:  ___________________________________________ 

 

Numer telefonu: ___________________________________ 

  

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

(data i podpis udzielającego zgody)  

 


