
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GELATO FESTIVAL CHALLENGE EDYCJA POLSKA

IMIĘ: ___________________________________NAZWISKO:__________________________________________________

DATA URODZIN : __________________________ MIEJSCE URODZIN : ___________________________________

NAZWA LODZIARNI LUB FIRMY : ____________________________________________________________________

ADRES : _________________________________________________________________________________________________

MIASTO : _________________________________WOJEWÓDZTWO :_________________________________________

ADRES ADRES EMAIL : ________________________________________________________________________________________

TELEFON KONTAKTOWY :____________________________________________________________________________

STRONA FACEBOOK LODZIARNI:___________________________________________________________________

STRONA INSTAGRAM LODZIARNI:___________________________________________________________________

TWÓJ KONKURSOWY SMAK : ________________________________________________________________________
OPIS SMAOPIS SMAKU : 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PrzedPrzedstawiony smak startuje w konkursie GELATO  FESTIVAL CHALLENGE EDYCJA POLSKA, który będzie miał miejsce 11 kwietnia 2019 r. w biurze PRIMULATOR w Łodzi, co wynika z zasad i regulaminu konkursu.  The aforementioned avor is applying to compete in the POLAND Challenge, which 
will take place at PRIMULATOR Łódź on 11th of April 2019 as  per competition rules and regulations.   Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uznaję, że przeczytałem ten pakiet informacji we wszystkich jego częściach i zgadzam się  i przyjmuję je we wszystkich jego częściach. By signing 
this application this application form, I acknowledge that I have read the Information Packet in all of its part and I agree and accept it in all of its parts. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu udziału w konkursie Gelato Festival Challenge Edycja Polska, a w przypadku wygranej – także dla celów podatkowych. Moja zgoda jest wyrażona dobrowolnie, mogę ją w każdym czasie cofnąć. 
Przy czym cofnięcie zgody uniemożliwia udział w konkursie i pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed cofnięciem zgody.  I agree to the processing of my personal data contained in this application in order to participate in the Gelato Festival Challenge Edition 
PolandPoland competition, and in the case of winning - also for tax purposes. My consent is expressed voluntarily, I can withdraw it at any time. Withdrawal of consent prevents participation in the competition and has no impact on the compliance of data processing with the law before withdrawal of 
consent. 
 Tak/ Yes        Nie/No

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów prolowania, marketingu lojalnościowego oraz marketingu bezpośredniego (przeprowadzanie badań rynkowych, komunikacje handlowe, promocyjne i reklamowe z ofertami towarów i usług drogą pocztową, telefoniczną, automatycznych 
systemów wywołujących, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, sms, mms ), związanych z działalnością administratorów danych. I agree to the processing of data for the purpose of proling, loyalty marketing and direct marketing (conducting market research, commercial, promotional 
and adand advertising communications with offers of goods and services by post, telephone, automatic calling systems, via fax, e-mail, text messages, mms) related to the activity of data controllers.

 Tak/ Yes     Nie/No

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów prolowania, marketingu lojalnościowego oraz marketingu bezpośredniego (przeprowadzanie badań rynkowych, komunikacje handlowe, promocyjne i reklamowe z ofertami towarów i usług drogą pocztową, telefoniczną, automatycznych 
systemów wywołujących, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, sms, mms ), związanych z działalnością administratorów danych. I agree to the processing of data for the purpose of proling, loyalty marketing and direct marketing (conducting market research, commercial, promotional 
and adand advertising communications with offers of goods and services by post, telephone, automatic calling systems, via fax, e-mail, text messages, mms) related to the activity of data controllers.

  Tak/ Yes    Nie/No

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, w szczególności na kontach administratora YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter  utrwalonego w związku z udziałem w konkursie w celu promocji konkursu oraz administratora danych.  I agree to the publishing of my image, 
in particular on the accounts of the controller of YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter captured in connection with participation in the competition to promote the competition and the data controller..

  Tak/ Yes     Nie/No

DATA I MIEJSCE: ___________________________ PODPIS: ________________________________  DATE AND PLACE:___________________________ SIGNATURE: ________________________________
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Prosimy przesłać ten formularz pocztą elektroniczną na adres e-mail gelato@primulator.pl lub Piotr.lamenta@primula-
tor.pl
Please submit this application form by email gelato@primulator.pl or piotr.lamenta@primlator.pl
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu jest Primulator sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 128, 93-232 oraz Carpigiani Group  Ali Group s.r.l. z siedzibą Via Emilia 45, 40011,  
 Anzola dell’Emilia (BO), Włochy.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, w przypadku przyznania nagrody – w celach podatkowych, a dodatkowo – jeśli zgłaszający wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w konkursie, a w przypadku wyrażenia na to zgody – dla otrzymywania newslettera.
44. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
5. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) a w zakresie celu podatkowego – 
 także w wykona niu obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
6. Zgłaszający ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
 przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Zgłaszający ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba że administrator będzie mógł je przetwarzać na innej podstawie prawnej – wówczas przez okres wynikający 
 z tej podstawy prawnej.
99. Dane osobowe mogą być udostępniane, które w imieniu administratorów będą świadczyły usługi zarządzania i utrzymania systemów informatycznych oraz baz danych, którym powierzono zadania 
 świadczenia usług niezbędnych do wykorzystania i zarządzania konkursem (np. utrzymanie strony internetowej, hostessy, logistyka itp.), rmom odpowiedzialnym za przeprowadzenie analizy 
 marketingowej, agencjom reklamowym, komunikacyjnym lub public relations, rmom odpowiedzialnym za druk materiałów reklamowych lub promocyjnych, rmom tworzącym strony internetowe, 
 rmom marketingu internetowego, innym podmiotom odpowiedzialnym za projektowanie lub utrzymywanie materiałów promocyjnych.

11. The controller of personal data provided in this application is Primulator sp. z o. o. with its registered ofce in Łódź, ul. Lodowa 128, 93-232 and Carpigiani Group Ali Group s.r.l. with headquarters of Via Emilia  
 45, 40011, Anzola dell'Emilia (BO), Italy.
2. Personal data will be processed in order to participate in the competition, in the event of awarding the prize - for tax purposes, and in addition - if the applicant agrees - for marketing purposes.
3. Providing personal data is voluntary, but necessary to participate in the competition.
44. The processing of personal data provided is based on a voluntary consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR). Personal data may also be processed independently of the consent expressed, in connection with the  
 investigation / defense of claims (Article 6 paragraph 1 letter f) of the GDPR) and in the scope of tax purposes - also in the performance of legal obligations (Article 6 para. 1 point c) GDPR)
55. The applicant has the right to demand from the controller access to their personal data, rectication, deletion or limitation of processing, the right to object to the processing, as well as the right to transfer  
 data and the right to submit a statement of withdrawal of any consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing which was carried out on the basis of consent before  
 its withdrawal.
6. The applicant has the right to lodge a complaint to the President of the Ofce for Personal Data Protection if he / she considers that the processing of personal data violates the provisions.
77. Personal data will be processed until withdrawal of consent for their processing, unless the administrator can process it on a different legal basis - then for the period resulting from this legal basis.
8. Personal data may be made available, which on behalf of controllers will provide management and maintenance services for IT systems and databases entrusted with the task of providing services necessary  
 for the use and management of the competition (eg maintenance of a website, hostesses, logistics, etc.), companies responsible for conducting marketing analysis, advertising, communication or public 
  relations agencies, companies responsible for printing advertising or promotional materials, companies creating websites, internet marketing companies, other entities responsible for designing 
 or maintaining promotional materials.
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