
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

dla uczestnika konkursu „Złoty Żuraw Rolnictwa” 

 

W związku ze złożonym przez Wystawcę zgłoszeniem produktu do uczestnictwa w konkursie Złoty Żuraw 

Rolnictwa (dalej jako: Konkurs), którego organizatorem jest Ptak Warsaw Expo spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 62, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671001, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 5342544579, numer REGON: 366965350 (dalej jako: Administrator). Konkurs odbędzie się w 

ramach Centralnych Targów Rolniczych 2020 – Agro Premiery & Show, które odbędą się w dniach od 31. stycznia 

do 2. lutego 2020. roku (dalej jako: Targi). Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

1) przetwarzanie następujących danych oraz danych osobowych tj.: 

a) firmy Uczestnika , nr KRS, nr NIP, nr REGON 

b) imion i nazwisk osób reprezentujących Wystawcę 

c) adresu siedziby , 

d) adresu skrzynki poczty elektronicznej, 

e) numeru telefonu  

 

przez Administratora dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia, udziału, wyłonienia i nagrodzenia zwycięzcy w 

Konkursie.  

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie; 

 

2) otrzymywanie na adres/adresy środków komunikacji elektronicznej podane w Konkursowym formularzu 

zgłoszeniowym informacji handlowych Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można 

ją wycofać w każdej chwili; 

 

3) przetwarzanie przez Administratora następujących danych oraz danych osobowych tj.: 

a) firmy Uczestnika, nr KRS, nr NIP, nr REGON 

b) imion i nazwisk osób reprezentujących Wystawcę,  

c) adresu siedziby , 

d) adresu skrzynki poczty elektronicznej, 

e) numeru telefonu  

w celach marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora za 

pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w każdej chwili; 

 

4) wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celu marketingu 

bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w każdej chwili; 

 

5) przetwarzanie przez Administratora danych oraz danych osobowych tj.: 

a) firmy Uczestnika , nr KRS, nr NIP, nr REGON 

b) imion i nazwisk osób reprezentujących Wystawcę 

c) adresu siedziby , 

d) adresu skrzynki poczty elektronicznej, 

e) numeru telefonu  

 w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi 

przez Administratora i otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 



świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne i można ją wycofać w każdej chwili. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Data i podpis  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

ZŁOTY ŻURAW ROLNICTWA 

 

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych uczestników Konkursu Złoty Żuraw Rolnictwa 

(dalej jako: Uczestnicy), którzy współpracują z Ptak Warsaw Expo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001, która jest administratorem (dalej jako 

„Administrator”) danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”). 

Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej jako „RoDO”). Podanie Danych Osobowych przez Uczestnika jest wymogiem niezbędnym do 

zawarcia umowy i uczestnictwa w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania skutkuje 

brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. 

 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych 

 

Na podstawie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych udzielonej Administratorowi przez Uczestnika 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach 

związanych z: 

a) realizacją Konkursu, w tym jego obsługą, wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy, monitorowaniem 

prawidłowości jego wykonania oraz jego rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) prowadzeniem ewentualnych sporów związanych z przeprowadzonym Konkursem – co stanowi prawnie 

usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych 

W celach wskazanych w pkt 1 Administrator będzie przetwarzać następujące Kategorie Danych Osobowych: 

1) firmy Wystawcy, nr KRS, nr NIP, nr REGON 

2) imion i nazwisk osób reprezentujących Wystawcę 

3) adresu siedziby , 

4) adresu skrzynki poczty elektronicznej, 

5) numeru telefonu  

 

3. Odbiorcy Danych Osobowych 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć: 

a) pracownicy Administratora; 

b) podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub 

udostępniające narzędzia informatyczne bądź podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską; 

c) podmioty prowadzące działalność płatniczą (tj. banki, instytucje płatnicze), podmioty współpracujące z 

Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich pracownicy. 

Osoby i podmioty wskazane powyżej mają prawo do dostępu do Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności w przypadku, w których istnieje uzasadnienie takiego 

dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. 

 



4. Poufność 

Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności 

danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

 

5. Okres przechowywania Danych Osobowych 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do czasu 

przedawnienia roszczeń powstałych w związku z Konkursem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu 

cofnięcia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych. Dla danych księgowych okres retencji 

odbywa się zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Uczestnik, którego dane dotyczą może skorzystać z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a 

w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO); 

b) może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do 

czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych. Prawo to przysługuje także w 

sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane 

te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres 

przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 18 RODO); 

c) prawa do żądania usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych (zgodnie z art. 17 RODO); 

d) prawa do przenoszenia swoich Danych Osobowych (zgodnie z art. 20 RODO); 

e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora 

swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to 

dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Uczestnika, które są przetwarzane w związku z 

wykonaniem umowy i mają postać elektroniczną; 

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w 

ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 1 lit. b i c (zgodnie 

z art. 21 ust. 1 RODO); 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora w każdym czasie, przy 

czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Danych Osobowych dokonane na podstawie 

zgody przed cofnięciem zgody. 

 

7. Kontakt z Administratorem 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących 

Uczestnikom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (kontakt: rodo@warsawexpo.eu.), korespondencyjnie (na adres siedziby Administratora) lub 

osobiście w siedzibie Administratora. Uczestnik, który złożył wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego 

Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na 

kilka pytań, które umożliwią weryfikację jego tożsamości. 

Ponadto Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść w skargę na przetwarzanie 

jego Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:rodo@warsawexpo.eu

