
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu na zaprojektowanie strony internetowej oraz 
materiałów promocyjnych Kancelarii Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL 
GROUP Widera, Sułkowski spółka jawna 

1. Ja niżej podpisany, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Kancelaria Prawa Gospodarczego 
Gravis Legal Group Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Jagiellońskiej 1, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411014, posiadająca numer NIP 
6452535228, REGON 242858095, w celu wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie strony 
internetowej, oraz na przechowywanie moich danych osobowych przez okres obowiązywania konkursu oraz 
miesiąca po jego zakończeniu w celu zapoznania się prze ze mnie z jego wynikami.  

2. Dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie konkursu to imię, nazwisko, adres mailowy, numer 
telefonu kontaktowego, dodatkowo w przypadku jego wygrania będzie przetwarzany mój numer konta 
bankowego oraz mój adres zamieszkania.  

3. Zostałem poinformowany o: 
a) dostępie do treści moich danych osobowych, 
b) możliwości sprostowania moich danych osobowych,  
c) usunięcia moich danych osobowych,  
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 
e) przenoszenia moich danych osobowych,  
f) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych, 
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności można dokonać przez 
zgłoszenie na adres e-mailowy administratora danych osobowych k.koncewicz@kancelariagravis.pl;   

4. Administrator danych osobowych poinformował mnie o możliwości wniesienia skargi do Organu 
Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich 
danych osobowych naruszyło przepisy RODO. 

5. Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego oraz 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

6. Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą dalej powierzane bez mojej zgody.  
 
 
 
 
 
……………………………………………..        ………………………………………………   

Data, miejscowość                                       Czytelny podpis Uczestnika 

 
UWAGA!! 

Skan podpisanej zgody należy wysłać na adres mailowy: k.koncewicz@kancelariagravis.pl  
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