
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

,,BIOLOGIA BEZ SEKRETÓW” 

Z DNIA 12 KWIETNIA 2021 R. 

 

DANE PERSONALNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA KONKURSU 

Nazwisko ......................................................................................... Imię :. ............................................................................... 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

ulica .............................................................................. nr domu ................ nr mieszkania ................... 

powiat…….....................……….  

 

kod pocztowy ....................... miejscowość/poczta ..................................................... województwo .................................................  

 

DANE DO KONTAKTU 

adres e-mail ............................................................................. numer telefonu…………….……............................ 

 

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (MIEJSCE PRACY UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

nazwa..............................................................................................................................................................................................  

 

ulica ......................................................................... nr lokalu .......................... województwo .................................................  

 

powiat……..............……….  kod pocztowy ....................... miejscowość/poczta .................................................................. 

 

AKCEPTACJA REGULAMINU 

 

Niżej podpisany/a ................................................................................................... …….oświadczam, że zapoznałem/am 

się z treścią Regulaminu Konkursu „Biologia bez sekretów” z dnia 12 kwietnia 2021 r., organizowanego przez 

wydawcę podręczników MAC Edukacja z siedzibą w Kielcach, 25-561, ul. Witosa 76 i akceptuję jego warunki. 

 

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

Data Czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 

z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-

561 Kielce 

2) kontakt z administratorem danych pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: 

kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

* realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz 

* realizacji uzasadnionego interesu administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i obroną przed ewentualnymi 

roszczeniami po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy 

5) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

• podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

• sądy i organy uprawnione do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu oraz egzekucji roszczeń 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy oraz ewentualnego przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, nie krótszy niż 6 lat 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym 

* niepotrzebne skreślić 

Jednocześnie oświadczam, że o fakcie jakiejkolwiek zmiany powyższych danych niezwłocznie poinformuję. 

mailto:kontakt@mac.pl
mailto:sos_dane@mac.pl
mailto:sos_dane@mac.pl


 
 

................................................ ............................................ 

data Podpis 

 

 
Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział 
Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) 

w całości opłacony. 


