
Załącznik nr 1 do ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku zdecydowania się przez Pana/Panią na uczestnictwo w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez Stowarzyszenie Polska 

Wentylacja z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000090161, NIP 5252235892, a tym samym zdecydowanie się na wypełnienie przesłanego Panu/Pani „Zgłoszenia 

wstępnego”, prosimy o:

zapoznanie się z treścią przesłanego Panu/Pani „Regulaminu PASCAL 2019 Nagroda Branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” oraz

udzielenie zgody na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 Zgłoszenia 

wstępnego „Zgody i oświadczenia Zgłaszającego”.

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że:

1) Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (adres: 

ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa), dalej „Stowarzyszenie”; Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych 

może Pan/Pani uzyskać pod adresem e-mail: spw@wentylacja.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 542 43 14;

2) Podane dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się do udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez 

Stowarzyszenie, a także w zakresie w jakim została wyrażona zgoda w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia Zgłaszającego”;

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy); nie jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do ich podania, przy czym brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w edycji 

„Nagrody PASCAL 2019”, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej;

4) Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie; żądanie 

może być zgłoszone w każdym czasie na adres e-mail: spw@wentylacja.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

5) Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania sprostowania danych, usunięcia 

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

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądania wynikające z w/w uprawnień mogą być zgłoszone w każdym czasie na adres e-mail: 

spw@wentylacja.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

6) W sytuacji wniesienia żądań lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 powyżej, o czynnościach podjętych w zakresie tych żądań, 

Stowarzyszenie poinformuje osobę żądającą - bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania; 

w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub ze względu na liczbę żądań, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa 

miesiące;

7) Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym 

w poszczególnych klauzulach wymienionych w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia Zgłaszającego”, polega na zaznaczeniu X w kwadracie 

„TAK” oraz potwierdzeniu czytelnym podpisem;

8) Jednoczesne zaznaczenie X w kwadracie „TAK” i „NIE”, odczytywane będzie za brak wyrażenia zgody; 

9) Nie zaznaczenie kwadratu „TAK” w punkcie 4) w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia Zgłaszającego”, nie pozbawia Pana/Pani możliwości 

udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”;

10) Po wypełnieniu Załącznika nr 2 „Zgody i oświadczenia Zgłaszającego”, Załącznik ten należy przesłać na adres siedziby Stowarzyszenia; przy czym 

skan w/w Załącznika można wcześniej przesłać na adres e-mail: pascal@wentylacja.org.pl.

*  Załącznika nr 1 nie należy odsyłać do Organizatora
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