KONKURS
Zamiast pączka, lepsza książka!
DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, BIBLIOTEK

Zgłoś udział w naszym konkursie, wypełniając poniższy formularz.
Do wygrania atrakcyjne vouchery na zakupy książek w Księgarni Tuliszków!
1x1000 zł
6x500 zł
5x100 zł
Imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia placówki: ................................................................................
Adres e-mail: ............................................ Telefon kontaktowy: ..................................................
Nazwa reprezentowanej placówki:
.........................................................................................................................................................................................
Adres placówki:
Ulica i numer: ................................................................
Kod pocztowy: .......-..........

Miejscowość: ....................................

Adres e-mail placówki: ............................................
Telefon placówki: ...........................................

WYGRAJ

1000 zł

NA ZAKUP KSIĄŻEK

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową od Books sp. z o.o. sp. k. (dalej określonej jako "Spółka") na podany
przeze mnie adres e-mail, dotyczących oferty Spółki, w tym o aktualnościach, konkursach i promocjach, a także na wykorzystywanie w tym celu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów dla celów marketingu bezpośredniego. - ta zgoda jest niezbędna w
celu informacji o wygranej w konkursie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Books sp. z o.o. sp. k. (dalej określonej jako "Spółka") na podany przeze mnie
numer telefonu, dotyczących oferty Spółki, w tym o aktualnościach, konkursach i promocjach, a także na wykorzystywanie w tym celu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów dla celów marketingu bezpośredniego.
Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(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 RODO). Wiadomym mi jest, iż przetwarzanie
danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora w ramach konkursu i w
związku z jego realizacją. Oświadczam, że przesłana praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem; nie
zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony. Oświadczam, że posiadam niezbędne zgody opiekunów prawnych uczniów
na ich udział w konkursie. - ta zgoda jest niezbędna do udziału w konkursie.

..........................................................
data i miejsce

..........................................................
pieczęć szkoły

..........................................................
czytelny podpis
ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin
62-571 Stare Miasto
tel. 63 240 77 77
ksiegarnia@ksiegarnia-tuliszkow.pl
www.ksiegarnia-tuliszkow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe Opiekuna Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Opiekuna Konkursu jest Organizator Konkursu, Books
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin, 62-571 Stare
Miasto.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w
tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia 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, dalej „RODO”).
4. W związku z udziałem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe Opiekuna
Konkursu: imię, nazwisko, stanowisko.
5. Dane osobowe Opiekuna Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
uzasadnionego interesu Administratora – organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
postępowania reklamacyjnego, bieżącego kontaktu z Opiekunem Konkursu w związku z
Konkursem - art. 6 ust. 1 lit. f Regulaminu Konkursu)
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie
danych skutkować będzie niemożnością rejestracji i udziału w Konkursie.
7. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych,
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do
organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w
razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem Organizatora
konkursu - Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin,
62-571 Stare Miasto lub na adres e-mail organizatora ksiegarnia@ksiegarnia-tuliszkow.pl
9. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych, w celu obsługi Konkursu – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania tych danych.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie
będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowane decyzji.
ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin
62-571 Stare Miasto
tel. 63 240 77 77
ksiegarnia@ksiegarnia-tuliszkow.pl
www.ksiegarnia-tuliszkow.pl

