Konkurs na opracowanie projektu systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym i będąc w rozumieniu Regulaminu Uczestnikiem
Konkursu lub podmiotem wspólnie biorącym udział w Konkursie oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu architektonicznego na system budowy
prefabrykowanego osiedla mieszkaniowego, którego organizatorem jest spółka pod
firmą: BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
i akceptuję te ten Regulamin w całości.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, dalej „Administrator”, moich danych w celu udziału w
konkursie na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25
maja 2018 r. – 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 (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania wynagrodzenia oraz nagrody, (iii)
odbiorcami danych osobowych są: BGK Nieruchomości S.A., powołana spółka celowa do
realizacji przedmiotowej inwestycji, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi
wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane
osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez BGK
Nieruchomości S.A. całości obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem
wynagrodzenia i nagród oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu
związanych z Konkursem, (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych:
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, fakt udziału w Konkursie, datę zgłoszenia do
konkursu, podpis, (vi) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, a od dnia 25 maja 2018 r. także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) mam prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania
prawem, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moim danych osobowych
narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, dalej „Administrator”, moich danych w celach
związanych z inwestycjami prowadzonymi przez BGK Nieruchomości S.A.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25
maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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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 (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie i otrzymania wynagrodzenia oraz nagrody, (iii) odbiorcami danych osobowych
są: BGK Nieruchomości S.A., powołana do realizacji inwestycji spółka celowa, podmioty
współpracujące z nimi w zakresie prowadzonych przez nich inwestycji, dostawca serwera,
podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym
przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody, (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię
i nazwisko, adres, telefon, e-mail, fakt udziału w Konkursie, datę zgłoszenia do konkursu,
podpis, (vi) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a
od dnia 25 maja 2018 r. także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) mam prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania prawem, (viii)
mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moim danych osobowych narusza
przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
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