
Formularz kontaktowy - załącznik nr 2 do Regulaminu

Imię

Nazwisko

Adres email

Nr telefonu

ZGODY 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 
 adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu przeprowadzenia 
 konkursu organizowanego przez WWF Polska w ramach kampanii WWF: Bez lasów będziemy 
w lesie!  oraz udostępnienia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 
a 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym 
dalej RODO. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
 celów, w jakim zostały zebrane.  

 
(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)  



2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, w następujących publikatorach: na 
stronie internetowej WWF Polska, na portalach społecznościowych WWF Polska.  

 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wize-
runku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb 
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwa-
rzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności  upublicznienia 
wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach 
 społecznościowych, na stronach internetowych, a także upublicznienia danych osobowych 
(tj. imię i nazwisko) uczestników i laureatów konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie 
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronie internetowej 
WWF Polska, na portalach społecznościowych WWF Polska oraz zamieszczenie w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

 

  (miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu organizowanego przez WWF 
Polska w ramach kampanii WWF: Bez lasów będziemy w lesie! oraz akceptuję jego treść.  

 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

5. Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) o tym, że:

a. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy 
ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail: kontakt@wwf.pl

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora  
 Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl 
c. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu organizowa-

nego przez WWF Polska w ramach kampanii WWF: Bez lasów będziemy w lesie!  oraz w 
celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających 
z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasad-
nionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f RODO. 

d. Odbiorcami moich danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi z zakresu IT oraz 
podmioty współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarza-
nia, o którym mowa w pkt. c) oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie 
przepisów prawa. 



e. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwa-
rzania, a po jego ustaniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczą-
cych przedawnienia roszczeń. 

f. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące prawa:

• prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 
• prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
• prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
• prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, 
o którym mowa w pkt. c). 

8. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
filowaniu. 

 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)


