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 Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę: 
 
 
______________________________________ 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę SUNREEF VENTURE Spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku moich danych 
osobowych w związku  z udziałem w konkursie na grafikę okładki magazynu SUNREEF YACHTS MAGAZINE – 20 YEARS ANNIVERSARY, 
zgodnie z Rozporządzeniem 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, tzw. RODO). 
 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że administratorem moich danych osobowych będzie spółka pod firmą SUNREEF VENTURE 
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000611783, NIP: 
5223059783, REGON: 364163013, kapitał zakładowy 39.100.000 zł – wpłacony w całości, e-mail: gdpr@sunreef.com. (zwana dalej 
Administratorem). Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

 
Przyjmuje do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że moje dane osobowe będą przetwarzane: 
 
a) w celu podjęcia działań związanych z udziałem w konkursie NA GRAFIKĘ OKŁADKI MAGAZYNU SUNREEF YACHTS MAGAZINE – 20 YEARS 

ANNIVERSARY (np. realizacja obowiązków informacyjnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) w celu ewentualnego zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem (wykonanie umowy oraz praw i obowiązków 

wynikających z umowy lub przepisów prawa, jak i podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (np. prowadzenia księgowości, realizacji obowiązków 
podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  
f) w celu realizacji marketingu bezpośredniego, 
g) w celu realizacji działań compliance,  

- a które to cele w pkt (d)-(g) są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 
Przyjmuję do wiadomości, że jeśli przekażę Administratorowi swoje dodatkowe dane osobowe, będą one przetwarzane w oparciu o zgodę, 
którą wyraziłem przekazując takie dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

 
Przyjmuję do wiadomości, że postawą prawną przetwarzania jest udział w konkursie na grafikę okładki magazynu SUNREEF YACHTS 
MAGAZINE – 20 YEARS ANNIVERSARY, a także ewentualna umowa, która może zostać zawarta przeze mnie i Administratora, jak i żądanie 
podjęcia działań przed jej zawarciem. Przetwarzane to jest niezbędne do ewentualnego wykonania ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
jak i do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji praw Administratora w związku z powyższym 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że moje dane osobowe będę przetwarzane (w tym przechowywane) przez czas 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń wynikającego z Kodeksu cywilnego, a także okresów wynikających z przepisów szczególnych (np. 5 lat od końca roku 
kalendarzowego, co wynika z przepisów podatkowych). 
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Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że moje dane osobowe wymienione poniżej będą przetwarzane w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędnym dla należytego przeprowadzenia konkursu, a także ewentualnego późniejszego 
zawarcia umowy z Administratorem: 

 dane identyfikacyjne: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data 
urodzenia,  

 dane kontaktowe: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu. 

 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że Administrator może przekazywać moje dane osobowe innym osobom 
oraz podmiotom, które wykonują na rzecz Administratora czynności związane z udziałem w konkursie lub ewentualnie późniejszym 
wykonaniem umowy. Są nimi w szczególności pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy świadczący usługi na rzecz Administratora, 
w tym w charakterze podmiotu przetwarzającego lub odrębnego administratora danych osobowych. Przykładowo, mogą być to dostawcy 
towarów i usług, kurierzy, poczta, ochrona, banki i instytucje finansowe, ubezpieczyciele, kancelarie prawne (w tym notarialne), spółki 
powiązane osobowo lub kapitałowo. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
instytucjom organom, urzędom oraz innym podmiotom w wypadku istnienia takiego obowiązku lub zobowiązania (np. organy 
administracji publicznej, jednostki organizacyjne, organy sądowe i egzekucyjne). Dane osobowe mogą być przekazywane także osobom, 
które upoważniłem podczas lub w związku z udziałem w konkursie lub ewentualnym wykonywaniem umowy.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że Administrator nie przekazuje moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.   
 

 
Przyjmuję do wiadomości, że na zasadach określonych przepisami prawa, mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej e-mail (gdpr@sunreef.com), pisemnie lub osobiście 
w siedzibie Administratora. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że mogę w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 
 

 
Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe podaję dobrowolnie, lecz jest to konieczne, aby móc uczestniczyć w konkursie, a także 
ewentualnie aby zawrzeć umowę z Administratorem.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na powyższych warunkach.  
 
 
 
 

 
______________________________________ ______________________________________ 

Data Czytelny podpis osoby udzielającej zgody 
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