Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!”
Oświadczenia Laureata Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!”:
………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Laureata
……………………………………………………………………………………………………………………..
pełen adres zamieszkania Laureata
……………………………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu Laureata, który został podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu
……………………………………………………………………………………………………………………..
adres e-mail Laureata, który podano w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu
prosimy zaznaczyć „x” wszystkie wymagane zgody i oświadczenia
 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!” wraz z
zawartymi w nim klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.


Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.


Oświadczam, iż jestem jedynym autorem/ką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania
konkursowego w Konkursie „Jesteś sobą, możesz wszystko!” lub dysponuję prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi do utworów zgłaszanych w nadesłanym rozwiązaniu Zadania konkursowego do ww. Konkursu.
Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do
korzystania z Zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania konkursowego .

Potwierdzam, że udzieliłem Organizatorowi Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!” oraz
TVN S.A., prawa do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w
ramach rozwiązania Zadania konkursowego w ww. Konkursie oraz do wykorzystania wizerunku i/lub głosu
i/lub wypowiedzi znajdujących się w nadesłanym rozwiązaniu Zadania konkursowego w zakresie w jakim jest
to niezbędne do przeprowadzenia ww. Konkursu przez Organizatora, prawidłowej realizacji założeń i celów
Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego rozwiązania Zadania konkursowego, w
tym mojego wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi oraz utrwalonych tam osób, przekazanych przeze mnie w
związku z uczestnictwem w Konkursie „Jesteś sobą, możesz wszystko!” na podstawie, których moja osoba
może być zidentyfikowane poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej Konkursu
pod adresem www.konkursna25lat.pl lub na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i
administrowanych przez TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN, kanałów
tematycznych grupy TVN, w tym podczas/w związku z emisją koncertu urodzinowego TVN (powtórek tego
koncertu), najdalej do dnia 1.07.2025 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i
celów Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!” przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz dokonywania opracowania rozwiązania
Zadania konkursowego w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą
w Łodzi lub TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji
założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania
konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.


Oświadczam, że uzyskałam/łem (przed przystąpieniem do Konkursu) zgodę od osoby trzeciej/osób
trzecich, których wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi utrwalone zostały w przesłanym przeze mnie
rozwiązaniu Zadania konkursowego i na podstawie których osoby te mogą być zidentyfikowane, na
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rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!” oraz TVN S.A. z
siedzibą w Warszawie, prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. (Uwaga:
oświadczenie powyższe składa Laureat, który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek
i/lub głos i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich).


Oświadczam, że - jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny dziecka, którego wizerunek i/lub głos
i/lub wypowiedzi znajdują się w rozwiązaniu Zadania konkursowego nadesłanym do Konkursu „Jesteś
sobą, możesz wszystko!” – udzieliłem (przed przystąpieniem do Konkursu) i nadal udzielam zgody na
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w
Warszawie prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi mojego dziecka/dzieci, w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie
oświadczam, że uzyskałem zgodę na powyższe od drugiego przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego dziecka, którego wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi zostały zamieszczone w nadesłanym
rozwiązaniu Zadania konkursowego. (Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat, który w
rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi swojego
dziecka/dzieci.).



Oświadczam, że uzyskałem (przed przystąpieniem do Konkursu) od każdego z przedstawicieli
ustawowych/ opiekunów prawnych dziecka, którego wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi znajdują się
w rozwiązaniu Zadania konkursowego nadesłanym do Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!”
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie prawa do
wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi ich dziecka/dzieci, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w
innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. (Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat,
który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi dziecka/dzieci
osoby trzeciej/osób trzecich.).



Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu, tj. Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z tytułu niezgodności z prawdą
oświadczeń złożonych przeze mnie w związku z moim udziałem w Konkursie „Jesteś sobą, możesz
wszystko!”, w tym niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń, i zobowiązuję się zwolnić ww.
podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności
w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw.



Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „Jesteś sobą,
możesz wszystko!” zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi oraz na TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania
konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu.



Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. w Łodzi, TVN S.A. z siedzibą w
Warszawie, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TVN spółka akcyjna sp. j. z siedzibą w
Warszawie. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator Konkursu może udostępnić moje dane osobowe oraz dane
osobowe osób trzecich podane przeze mnie w ramach Konkursu (w zakresie głos i/lub wizerunek) spółce
TVN S.A. z siedzibą w Warszawie w celach wskazanych w Regulaminie Konkursu (w szczególności pkt. 8.3
Regulaminu) tj. w szczególności w celu rozpowszechnienia/opublikowania nagrodzonego rozwiązania
Zadania konkursowego lub jego fragmentu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

…………………………………….….
data
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyciąg z Regulaminu Konkursu „Jesteś sobą, możesz wszystko!” (pkt 8.1 – 8.3 Regulaminu)
– Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją ww. Konkursu
8.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”),
informuje się, że odrębnymi administratorami danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu są:
a) Organizator
Konkursu,
tj.
Smolar
Agencja
Promocyjno–Reklamowa
Robert
Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź, NIP: 7262214473. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: biuro@smolar.pl, adres do
korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź – w zakresie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz danych
osobowych osób występujących w zgłoszonych do Konkursu Zadaniach Konkursowych przetwarzanych w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.
b) TVN S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, nr KRS 0000213007, NIP 951-00-57-883, kapitał
zakładowy w wysokości 74.466.287,20 zł. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
(przez ww. administratora): iod@tvn.pl, dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: e-mail: dpo@discovery.com, adres
do korespondencji: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa – w zakresie danych osobowych w postaci wizerunku i/lub głosu
Laureatów Konkursu oraz osób trzecich, których wizerunek i/lub głos znajduje się w nagrodzonych rozwiązaniach Zadania
konkursowego przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 8.3. poniżej, przy czym TVN S.A. staje się administratorem
danych przekazywanych jej w celu i zakresie wskazanym powyżej z chwilą udostępnienia jej tych danych przez Organizatora.
Organizator udostępnia TVN S.A. jedynie dane osobowe (w zakresie głos i/lub wizerunek) osób, których głosi/lub wizerunek
został utrwalony w ramach nagrodzonych rozwiązań Zadań Konkursowych (prac konkursowych).
8. 2 Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź - informuje, że:
a) dane osobowe pozyskane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu:
(w tym: Uczestnika/Laureata: nr telefonu, adres e-mail; Laureata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek/głos, imię
i nazwisko; osób trzecich/opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych/ dziecka/dzieci: adres zamieszkania, tel.,
wizerunek/głos) są przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń
do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. Konkursu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami związanymi z organizacją Konkursu oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
Organizatorze w związku z organizacją Konkursu;
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie: uzasadnionego
interesu Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119 (dalej RODO) polegającego m.in. na organizacji Konkursu i wykonania przez Organizatora zobowiązań
związanych z Konkursem, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i
w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją Konkursu, w tym
wydaniem i rozliczeniem nagród, a także na podstawie pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących;
c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, ustaleniem prawa do nagrody lub wydaniem
nagrody;
d) ewentualne dane osobowe osób trzecich/dzieci których wizerunek i/lub głos znajduje się w filmie konkursowym zostały
podane ww. administratorowi przez Uczestnika Konkursu (w zakresie wizerunku i/lub głosu) lub bezpośrednio przez te osoby
lub w przypadku dzieci przez ich opiekunów prawnych/ przedstawicieli ustawowych;
e) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
−
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
−
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
−
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym można złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl;
f)
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
g) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszego Konkursu mogą być przekazane, udostępnione przez
administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
Uczestników Konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu / realizacji nagród, operatorom pocztowym /
przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, a także podmiotom publikującym
nagrodzone rozwiązania Zadania Konkursowego, tj. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie;
h) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu przez ww. administratora będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa i w celu
publikacji wyników/nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego;
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i)
j)

dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu nie będą przekazywane przez ww. administratora do państwa
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w
tym profilowania.

8.3 Administrator danych osobowych - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa - informuje,
że:
a) dane osobowe Laureatów oraz osób, których wizerunek i/lub głos został utrwalony w ramach nagrodzonych rozwiązań
Zadania Konkursowego (tj. wizerunek i/lub głos) udostępnione zostaną ww. administratorowi danych przez Organizatora w
związku z niniejszym Konkursem, dane te przetwarzane będą przez ww. administratora zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym Konkursem, tj. celach wynikających
z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
tj.:
•
tj. w celu rozpowszechniania, reemitowania, promocji i komercjalizacji nagrodzonych rozwiązań Zadań Konkursowych
(prac konkursowych), jak również w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na
rzecz marki TVN;
•
dane osobowe mogą być też przetwarzane dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów
prowadzenia, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania wizerunku i/lub głosu umieszczonych w ww.
rozwiązaniu Zadania Konkursowego na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych
przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, a także na antenach programów nadawanych przez TVN, kanałów tematycznych
grupy TVN, w tym podczas/w związku z emisją koncertu urodzinowego TVN (powtórek tego koncertu). Niepodanie danych
osobowych (wizerunku i lub głosu) skutkuje niemożnością rozpowszechnienia ww. wizerunku i/lub głosu. Ewentualne dane
osobowe osób trzecich/dzieci, których imię i /lub głos utrwalone zostały w nagrodzonym rozwiązaniu Zadania
Konkursowego (w zakresie wizerunek i/lub głos) zostaną udostępnione TVN S.A. przez Organizatora;
c) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
−
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
−
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
−
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
−
prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
−
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jedynie w przypadkach, gdy taka zgoda była udzielana) w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
oświadczenia o powyższym można złożyć w formie pisemnej na adres TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub
drogą e-mai; na adres: iod@tvn.pl;
d) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
e) dane osobowe przetwarzane w związku z niniejszym Konkursem mogą być przekazane, udostępnione przez ww.
administratora innym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których przetwarzane są dane osobowe, spółkom z grupy kapitałowej TVN, a także
podmiotom obsługującym ww. administratora prawnie i księgowo, właściwym podmiotom i organizacjom w zakresie
bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa, regulacji i umów zawartych z tymi podmiotami (w odniesieniu do organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi);
f)
wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych w zakresie, w jakim administratorem danych jest TVN S.A. należy
przesyłać na adres: TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres
skrzynki mailowej wyznaczonego przez TVN S.A. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. W razie przesłania do
niewłaściwego administratora danych, korespondencja zostanie przekazana do właściwego adresata;
g) dane osobowe udostępnione TVN S.A. przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu będą
przechowywane przez TVN S.A. przez czas zamieszczenia/publikowania /emitowania danego nagrodzonego rozwiązania
Zadania Konkursowego (pracy konkursowej) zawierającego takie dane, nie dłużej niż do dnia 01.07.2025;
h) ponadto w przypadku powstania po stronie TVN S.A. uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, udostępnione TVN S.A. dane osobowe będą przechowywane przez czas do
przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania
wyroku;
i)
nagrodzone rozwiązania Zadania Konkursowego (prace konkursowe) mogą być przekazywane poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN dla celów dalszych nadań lub
retransmisji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw. Standardowych Klauzul Umownych
zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych
skontaktuj się z nami pod adresem iod@tvn.pl;
j) dane osobowe udostępnione TVN S.A. przez Organizatora w związku z realizacją Konkursu nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. TVN S.A. nie będzie także tworzyć profili w oparciu o te dane osobowe;
k) TVN S.A. będzie przechowywać dane osobowe udostępnione mu przez Organizatora w związku z realizacją Konkursu w
sposób zgodny z przepisami prawa w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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