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Data: 31.12.2022 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU  

„Nafta w teMACie!” 

Imię i nazwisko nauczyciela: Łukasz Sforny 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników (uczniów): Aldona Marakuja,  

Alfons Pietruszka, Afrodyta Burak, Hanna Pieczarka – koło chemiczne 

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

Placówka: Szkoła Podstawowa Gajówka w Toruniu, ul. Gajowa 1, 87-100  

Telefon:  123-459-781 (telefon do nauczyciela) 

E-mail: szkolamarzen@marzenszkola.pl (mail do nauczyciela) 

Oświadczam, że - zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - zostałem poinformowany przez 

administratora danych – Grupę MAC S.A. o poniższym, co poświadczam swoim podpisem.  

• Administratorem moich danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA  

z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd 

Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 00814999 

• Kontakt z Administratorem - pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; w 

sprawach związanych wyłącznie z przetwarzaniem danych osobowych – email: sos_dane@mac.pl  

• Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające powierzone im dane na 

podstawie umowy z Grupą MAC S.A. i zgodnie z poleceniami Administratora np. firmy kurierskie, firmy 

świadczące usługi informatyczne - usługi udostępnienia serwerów oraz firmy powiązane kapitałowo  

z Administratorem: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o. – wyłącznie 

na podstawie umowy z Administratorem, a także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa 

• Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach związanych z 

udziałem w konkursie "Co dwa wydawnictwa, to nie jedno!" na podstawie mojej zgody - art.6 ust 1 lit. a 

RODO oraz w celach statystycznych i podjęcia działań analitycznych lub w celu obsługi przesłanego 

zgłoszenia / odpowiedzi na nie  – w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora – mając na względzie optymalizację procesów obsługi Klientów i świadczonych usług – 

przez okres niezbędny do realizacji tego celu 

• Podaję dane dobrowolnie, ale ich brak uniemożliwi mi wzięcie udziału w ww. Konkursie. Wiem, że 

posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

• Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

• Moje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym 

Zaznaczając opcjonalne pole „zgoda” (w oparciu o Art. 6 ust.1 lit. a RODO z 27 kwietnia  

2016 r.)  zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – w celu: 

 

otrzymywania od Grupy MAC  S.A. informacji handlowych przesyłanych środkami 

komunikacji elektronicznej i przy użyciu telekomunikacyjnych  urządzeń końcowych 

  

informowania o szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz  

e-konferencjach organizowanych przez Administratora oraz zarejestrowania udziału 

w tych zdarzeniach lub innych działaniach promocyjnych 

ZGODA  NIE 

ZGODA NIE 
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przesyłania Newslettera i/lub materiałów marketingowych Administratora na 

wskazany adres, w tym e-mail 

  

marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących na 

podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem 

  

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania podczas sesji na 

Internetowych stronach administratora (https://ksiegarnia-edukacyjna.pl) – co polegało 

będzie na analizie dokonanych wyborów zakupowych by oferować mi produkty i usługi 

spełniające moje dotychczasowe preferencje zakupowe i zainteresowania 

• Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od czasu ich pozyskania / 

aktualizacji lub do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego; wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem 

• W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – wiem, że mam prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

……..……………………………………………………… 
PODPIS OSOBY – POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ 

ZGODA NIE 

ZGODA NIE 

ZGODA NIE 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/

