
Załącznik nr 1a do Regulaminu z dnia 19 września 2022 r. – wzór zgody dla osoby pełnoletniej: 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko) 
 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
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) (zwanym dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
 
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57,  
00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843 (dalej: „Organizator") 
 
w związku z moim udziałem w filmie (dalej „Film”), zgłoszonym do konkursu pod nazwą „#AleAkcja z Pekao” 
(„Konkurs”) oraz  
na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku utrwalonego w Filmie - na cele 
przeprowadzenia Konkursu, podsumowania wyników Konkursu oraz komunikacji w mediach o Konkursie. Niniejsza 
zgoda stanowi także nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie publikacji Filmu na Stronie Internetowej pod 
adresem www.aleakcjazpekao.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook: 
https://www.facebook.com/bankpekaosa oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram: 
https://www.instagram.com/bankpekaosa/ w trakcie oraz po realizacji Konkursu oraz wyrażam zgodę i akceptuję, 
że Film z moim wizerunkiem będzie utrwalany oraz rozpowszechniany zgodnie z licencją i na zasadach opisanych w 
§ 11 Regulaminu Konkursu.  
 

1. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Organizator. 
2. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda – zatem podstawą prawną 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
3. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe są przetwarzane Organizatora przynajmniej przez czas trwania Konkursu oraz na potrzeby jego 
podsumowania oraz dalszej komunikacji w mediach o Konkursie lub przez krótszy okres w przypadku, gdy 
zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, a przez dłuższy okres aż do cofnięcia zgody. Przechowywanie 
danych po ustaniu ww. celu może mieć miejsce, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W takim 
przypadku dane są usuwane, jeżeli upłynie określony w ww. przepisach prawa dozwolony okres 
przechowywania. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór 
nad ochroną danych osobowych. 

7. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie 
będą przekazywane przez Organizatora  do państw trzecich. 

 
Ponadto, wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz w Filmie i oświadczam, iż przed dokonaniem przedmiotowej 
zgody zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „#AleAkcja z Pekao” w szczególności z § 11 oraz § 12 
Regulaminu.   
 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis) 

 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z  pod 
adresem: e-mail Organizatora: konkurs@pekao.com.pl lub pod adresem email Inspektora Ochrony Danych 
Organizatora: IOD@pekao.com.pl  Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby Organizatora lub 
telefoniczny pod numerem tel. 801 365 365. 
 


