
    Konkurs 
„30 nagród na 30-lecie Hadex”
    formularz zgłoszeniowy

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:

NR TELEFONU:

ADRES MAILOWY:

PESEL:

Kompletnie i czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy jest podstawą do udziału w konkursie „30 nagród na 
30-lecie Hadex”. Wyrażenie wszystkich zgód jest niezbędne do udziału w Konkursie. Konkurs skierowany jest do 
osób pełnoletnich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych przez Centrum 
Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. (KRS: 0000050818) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-268, ul. Łąko-
wa 2, jako administratora danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, zgodnie                      
z ustawą: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 243 z późn. zm.). Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych 
oraz prawo żądania ich zmiany. 
  
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem i właścicielem praw do przesyłanej pracy i przenoszę na rzecz Organi-
zatora nieodpłatnie, bezterminowo i bezwarunkowo, bez ograniczeń terytorialnych majątkowe prawa autorskie 
do pracy umożliwiające korzystanie z tej pracy, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie okre-
śloną techniką jej egzemplarzy, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wprowa-
dzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne 
wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz zezwalam Organiza-
torowi na upoważnienie innych podmiotów współpracujących z Organizatorem do korzystania z przesłanej pracy 
w takim samym zakresie, w jakim może korzystać z niej Organizator.
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

"Wypełniony formularz wraz z pracą konkursową prześlij na adres: Centrum 
Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o.  ul. Łąkowa 2, 44-268  Jastrzębie-Zdrój                
z dopiskiem na kopercie : „Hadex konkurs na 30-lecie”. "


