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Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  
KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 417.246.732,00 złotych, który został w pełni wpłacony. 

    

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Bankowość mobilna w obiektywie” 

 

Karta zgłoszenia 

 

Uczestnik konkursu „Bankowość mobilna w obiektywie” 

 

imię:   ________________________________________ 

nazwisko:  ________________________________________ 

data urodzenia:  ________________________________________ [dzień - miesiąc - rok] 

adres zamieszkania: ________________________________________ 

   ________________________________________ 

telefon komórkowy: ________________________________________ 

adres e-mail:  ________________________________________ 

 

Zdjęcia konkursowe 

 

Przesyłam następujące zdjęcia konkursowe mojego autorstwa [proszę wpisać nazwę pliku]: 

w kategorii Krajobraz / Przyroda: ________________________________________ 

w kategorii Człowiek:  ________________________________________ 

w kategorii Miasto:  ________________________________________ 

 

Oświadczenia 

 

Wyrażam zgodę na udzielenie Bankowi BPS licencji do zdjęć na warunkach wskazanych w § 4 Regulaminu. 

Oświadczam, że: 

1. przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r., (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-

844 Warszawa, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Bankowość mobilna w obiektywie”; 

2. przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich 

poprawiania; 
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3. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie z Banku BPS informacji handlowej drogą elektroniczną, na 

podany przeze mnie adres poczty elektronicznej; 

4. na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 

Banku BPS przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów 

wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez 

Bank BPS, w tym także po zakończeniu konkursu „Bankowość mobilna w obiektywie”; 

5. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty z Grupy BPS, inne 

niż Bank BPS, w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. 

Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Twój 

Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Grzybowska 81, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2135) w celu reklamy produktów i usług ww. podmiotów; 

6. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej drogą 

elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422); 

7. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu 

bezpośredniego ww. podmiotów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz 

automatycznych systemów wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i 

usługach oferowanych przez ww. podmioty, w tym także po zakończeniu konkursu „Bankowość mobilna w 

obiektywie”. 

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, członkiem rodziny ani osobą najbliższą pracownika Banku BPS, podmiotu 

zależnego od Banku BPS i należącego do Grupy BPS ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu konkursu. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Podpis Uczestnika 

 


