
Dodatkowo dołączony został załącznik nr 1: 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(W przypadku osoby niepełnoletniej)  Jako Prawny Opiekun, wyrażam zgodę na udział ……………    

……………………..……(imię i nazwisko) w Konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich* (/osoby niepełnoletniej, której jestem prawnym 

Opiekunem*) danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu i 

telefonu do doręczenia nagrody) zgodnie z poniżej przedstawionymi mi zasadami. 

Imię, Nazwisko, adres, telefon kontaktowy, do wysyłki nagrody: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Informujemy, iż: 

1. Administratorem i przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest Cobi SA ul. Jaskrów 

11 04-709 Warszawa.  

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą 

„Złap bilety do kina” (dalej: Konkurs), w tym w szczególności wysyłka nagród.  

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w 

portalu Instagram. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i 

nazwisko, adres do wysyłki nagrody, telefon kontaktowy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani /Pana zgoda. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres cobi.zabawki@cobi.pl 

z oświadczeniem o cofnięciu zgody. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej w celu wysyłki nagrody.  

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cobi SA zakończy się z upływem 

31.10.2019.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

otrzymania nagrody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie 

skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu.  

11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego 

niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani 

organizacji międzynarodowej.   

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

……………………………………………… 

(data i podpis zwycięzcy konkursu) 

……………………………………………… 

(W przypadku osoby niepełnoletniej: data i podpis Opiekuna zwycięzcy konkursu) 


