
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU 

„Co znajduje się na twojej liście marzeń do spełnienia?” z dnia 21.05.2021 r. 

 

 

Ja niżej podpisany/a …….……………………………………………………………….........……………………….,  

zamieszkały/a w …………………………..……, Kod pocztowy …………………………………  

przy ul. …………………………………………………………………………,  

Numer PESEL ……………………………………………………………..,  

Numer telefonu…………………………………………………………., 

Wzrost:……………………………….., Waga: ……………………………….., 

Niniejszym jako Laureat Konkursu potwierdzam wydanie na moją rzecz nagrody w postaci 

vouchera na widokowy lot balonem. Jako Laureat Konkursu potwierdzam, że zostałem 

poinformowany o terminie i zasadach realizacji nagrody, przy czym zostałem poinformowany, 

że z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu termin organizacji Wydarzenia i 

wydania nagrody może ulec zmianie.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z wygranej przeze mnie w Konkursie dodatkowej 

nagrody pieniężnej w kwocie 222,22 zł. Organizator dokona stosownego potrącenia kwoty 

222,22 zł na poczet należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w 

Konkursie, stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.). 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku:  

− utrwalonego w formie zdjęć i materiału filmowego w trakcie widokowego lotu balonem 

organizowanego w ramach wydarzenia „II Balonowy Cud nad Wisłą” 

(„Wydarzenie”); 

− utrwalonego podczas widokowego lotu balonem w trakcie Wydarzenia i 

rozpowszechnionego poprzez transmisję na żywo na ekranie LED usytuowanym w 

Strefie Kibica Wydarzenia w lokalizacji potwierdzonej przez New Form Media sp. z o.o. 

w Warszawie oraz transmisję online lotu na kanałach 

https://www.youtube.com/watch?v=FIHuAWMWyEg oraz 

https://www.youtube.com/channel/UCYjrF7BJaP-zBQsWRTzZNDw 

przez Cordia Management Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 61B, 

bud. C, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392081, posiadająca 

kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252510476, REGON 143334629 

(„Organizator Konkursu”). 

 

Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania mojego wizerunku w celu transmisji na żywo oraz 

transmisji online widokowego lotu balonem oraz wykorzystania mojego wizerunku w 

materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora Konkursu, w tym na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz profilach Organizatora Konkursu w 

serwisach społecznościowych. Wyrażam zgodę na zestawienie mojego wizerunku z 

wizerunkami innych Laureatów Konkursu. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie 

jest ograniczona terytorialnie. Zgoda jest nieograniczona czasowo. Wyrażam zgodę na 

https://www.youtube.com/watch?v=FIHuAWMWyEg
https://www.youtube.com/channel/UCYjrF7BJaP-zBQsWRTzZNDw


przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z regulaminem konkursu z dn.21.05.2021 r. 

i zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i Laureatów Konkursu odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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) (zwanym dalej 

„RODO”). 

Administratorem danych osobowych  zbieranych od Uczestników Konkursu i Laureatów 

Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Cordia Management Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000392081. Dane kontaktowe e-

mail: biuro@cordiahomes.com, adres do korespondencji: ul. Koszykowa 61B, bud. C 00-667 

Warszawa (dalej także jako: „Administrator”). 

Administrator danych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i realizacji Nagród. 

Dane Uczestników Konkursu i Laureatów Konkursu przetwarzane będą: 

a. w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata zgodnie z zasadami niniejszego 

Konkursu (dotyczy Uczestników Konkursu), przyznaniem i przekazaniem Nagród (dotyczy 

Laureatów Konkursu), rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji - podstawą prawną 

przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO, 

b. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku 

z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem – podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

 

Wizerunek Laureatów Konkursu będzie przetwarzany w celu transmisji na żywo oraz 

transmisji online widokowego lotu balonem oraz w  celach reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych Organizatora Konkursu na podstawie wyrażonej przez Laureata Konkursu 

zgody - podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania Konkursu, 

do czasu wyłonienia Laureata oraz wykonania wszystkich czynności związanych z 

zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo 

obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i zgłoszeniami konkursowymi.  

 

Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez cały okres realizacji działań w 

celach reklamowych i promocyjnych Organizatora, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od 

zakończenia Wydarzenia. 

 

Dane osobowe Uczestników powierzane są przez Administratora wyłącznie tym podmiotom, z 

którymi na stałe współpracuje, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę 



informatyczną, usługi promocyjne i PR, obsługę księgową, kurierską. Podmioty te działają na 

podstawie umów powierzenia i są zobowiązane do ochrony danych osobowych. 

 

 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej 

wycofaniem.  

 

W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności określonych 

powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: 

biuro@cordiahomes.com lub pocztą tradycyjną na adres Cordia Management Poland Sp. z o. 

o. ul. Koszykowa 61B, bud. C, 00-667 Warszawa, Polska. 

 

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do 

naruszenia jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do 

państw trzecich, jak też nie będą podlegały procedurze zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w szczególności zaś profilowaniu. 

 

 

 

………………………………………………………… (data i czytelny podpis) 

 

mailto:biuro@cordiahomes.com

