Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Administratora, tj. Media Support Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 lok.
IVE p. 213, 81-541 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000358717, NIP 5851455447 oraz REGON 221035504,
e-mail: biuro@msg.biz.pl, w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu „Zaszczep
się wiedzą o szczepieniach”
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Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) Media Support Group (MSG) sp. z o. o.,
uprzejmie informuje o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika
Konkursu:
1. Administratorem danych osobowych jest Media Support Group (MSG) sp. z o. o.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Media Support Group (MSG) sp.
z o.o jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679).
Dane osobowe będą udostępniane osobom współpracującym przy organizacji Konkursu
jedynie w celach związanych z organizacją Konkursu.
2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem: biuro@msg.biz.pl
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem biuro@msg.biz.pl
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5. W zakresie odnoszącym się do Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na potrzeby
konkursu posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych; sprostowania
danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,
w tym do komunikowania się z uczestnikami jedynie w sprawach związanych z konkursem.
Po zakończeniu konkursu dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów
archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
albo do innego organu, który w przyszłości będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.
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