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Regulamin Konkursu  „Master Punkty od Masterlease” 

(„niniejszy Regulamin”) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Master Punkty od Masterlease” (dalej 

również jako „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Prime Car Management Spółka Akcyjna, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, 

NIP 957-07-53-221, REGON 191888626  

3. Konkurs może być przeprowadzony w przerwach meczów Klubu Suzuki Arka Gdynia w Hali Polsat Plus 

Arenie Gdynia w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 

4. Konkurs nie jest loterią ani żadnego rodzaju grą losową. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zostanie 

wyłoniona spośród publiczności obecnej na meczu w dniu Konkursu – w sposób, o którym mowa w §3 

ust. 2 niniejszego Regulaminu – oraz wyrazi zgodę na udział w Konkursie. 

2. Przystępując do Konkursu, każdy Uczestnik Konkursu potwierdza, że akceptuje  niniejszy Regulamin, 

który dostępny jest na stronie internetowej Koszykarskiego Klubu Sportowego Gdynia Spółka 

Akcyjna. 

3. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator i od 

jego decyzji nie ma drogi odwoławczej. 

4. Konkurs będzie odbywać się w meczach rozgrywanych w Hali Polsat Plus Arenie Gdynia w sezonie 

2022/2023 w przerwie meczu Klubu Suzuki Arka Gdynia między drugą a trzecią kwartą meczu. 

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu: (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy Konkursu, (iii) 

przekazania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia  wzięcia udziału w Konkursie. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 
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§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W konkursie nie mogą wziąć udziału: 

a) profesjonaliści (tj. osoby zawodowo uprawiające daną dyscyplinę sportu, np. osoby 

posiadające licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce), 

 b) pracownicy oraz osoby zatrudnione przez Organizatora (w tym Spółki, w której Organizator jest 

jednostką dominującą) lub Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna na podstawie stosunku 

prawnego, umowy cywilnoprawnej, a także zatrudnieni na tych samych zasadach u przedsiębiorców 

mających udział w organizacji meczów, a także członkowie stowarzyszenia, albo akcjonariusze 

Koszykarskiego Klubu Sportowego Gdynia Spółka Akcyjna oraz podmiotów mających udział w 

organizacji meczu. 

2. Wyłonienie Uczestników Konkursu nastąpi w drodze rzutu gadżetu reklamowego przez osobę 

wyznaczoną przez Organizatora w kierunku publiczności meczu. Osoba, która złapie gadżet, a nie jest 

zainteresowana udziałem w Konkursie odrzuca go innym uczestnikom wydarzenia lub przekazuje z 

powrotem osobie wyznaczonej przez Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) posiadać bilet, karnet lub inny podobny dokument upoważniający do przebywania w Hali w czasie 

trwania meczu w charakterze publiczności, 

b) w czasie przerwy między drugą a trzecią kwartą meczu złapać jeden z gadżetów w ramach 

losowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

c) po poproszeniu przez osobę wyznaczoną przez Organizatora meczu (np. spikera) stawić się na 

parkiecie Hali, a następnie oddać rzut piłką do koszykówki do kosza ze środka linii połowy boiska, linii 3 

pkt, linii osobistej lub spod kosza. 

5. Uczestnik Konkursu przed oddaniem rzutu nie ma prawa: 

a) zmienić odzieży lub obuwia, 

b) oddać rzutu próbnego, rzutu na rozgrzewkę lub podobnych, 

c) oddawać rzutu powtórkowego lub poprawiającego, 

6. Przebieg Konkursu 

a) Definicje pojęć: 

- „Rzut spod kosza” – dowolne miejsce znajdujące się w ramach boiska. 

 -„Linia 1 punktu” – linia rzutów osobistych oddalona 3,96 m od środka kosza 

- „Linia 3 punktów” – linia oddalona 6,75m od środka kosza 

- „Linia środkowa” – linia rozdzielająca pierwszą i drugą połowę boiska. 
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- „Piłka koszykowa”- piłka o obwodzie równym co najmniej 74,9 cm, nie przekraczająca 

78 cm (rozmiar 7) o wadze co najmniej 567 g, jednak nie więcej niż 650 g, spełniająca 

wytyczne zawarte w regulaminie Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) 

- „Rzut Zaliczony”- rzut wykonywany przez uczestnika Konkursu w czasie 

zagwarantowanym przez Organizatora piłką koszykową z wyznaczonego miejsca boiska do kosza pod 

warunkiem nieprzekroczenia wyznaczonej linii. 

 

b) Uczestnik Konkursu wykonuje po znaku ze strony osoby wyznaczonej przez Organizatora jeden rzut 

piłką koszykową spod kosza. Zaliczony rzut upoważnia Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody nr 1.  

 

Następnie Uczestnik Konkursu oddaje jeden rzut zza linii 1 punktu. Zaliczony rzut upoważnia 

Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody nr 2. 

 

Następnie Uczestnik Konkursu oddaje jeden rzut zza linii 3 punktów. Zaliczony rzut upoważnia 

Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody nr 3. 

 

W ostatnim etapie Uczestnik Konkursu oddaje jeden rzut zza połowy boiska. Zaliczony rzut upoważnia 

Uczestnika Konkursu do odbioru nr 4. 

 

7. Każdy z rzutów Uczestników Konkursu jest rejestrowany za pomocą urządzeń audio – video. 

8. Maksymalna liczba Uczestników Konkursu to trzy osoby. 

 

 

§ 4 

Nagrody 

1. Sponsorem nagród jest Spółka Prime Car Managment S.A. 

2. W zależności od odległości Zaliczonego rzutu nagrodami są: 

a) Zaliczony rzut spod kosza – wynajem samochodu klasy C lub niższej na 3 dni (Nagroda nr 1) 

b) Zaliczony rzut z linii 1 punktu – wynajem samochodu klasy C lub niższej na 7 dni (Nagroda nr 2) 

c) Zaliczony rzut z linii 3 punktów – wynajem samochodu klasy C lub niższej na 21 dni (Nagroda nr 3) 

d) Zaliczony rzut z linii środkowej – wynajem samochodu klasy C lub niższej na 30 dni (Nagroda nr 4) 

e) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu zgłosić się 

do Organizatora. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą adresu e- mail marketing@masterlease.pl. 

mailto:adres@masterlease.pl
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f) Warunki wykorzystania nagród określa dokument Ogólnych Warunków Najmu Pojazdów dostępny na 

stronie www.masterrent24.pl.  

g) Jeśli Uczestnik Konkursu nie akceptuje warunków Ogólnych Warunków Najmu Pokazdów, oznacza to 

rezygnację z nagrody. 

h) W Konkursie nie są przewidziane inne formy nagród. 

i) Organizator po otrzymaniu informacji skontaktuje się ze Zwycięzcą aby ustalić warunki przekazania 

nagrody.  

7. Samochód będący przedmiotem Nagrody, będzie do odbioru we wskazanym przez Organizatora i 

zaakceptowanym przez Uczestnika Konkursu miejscu i terminie.  Wykorzystanie nagrody jest możliwe 

w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia Konkursu. 

8. Limit kilometrów możliwy do przejechania samochodem dla każdej z nagród wynosi 2500 km. 

9. Nagroda nie może zostać przekazana (scedowana) na osoby trzecie.  

10. Wskutek zmiany przez Zwycięzcę Konkursu, wcześniej uzgodnionego z Organizatorem terminu 

odbioru i używania samochodu bez wcześniejszego poinformowania Organizatora (posiadania 

usprawiedliwienia zmiany), Zwycięzca Konkursu traci prawo do jej otrzymania. 

11. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm. ). 

12. Zwycięzcom, którzy odbiorą nagrodę o której mowa w ust 8, zostanie przyznana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody. Kwota pieniężna dodatkowej nagrody 

przyznanej Zwycięzcy jest przeznaczona na podatek dochodowy i nie podlega wypłacie (przekazaniu) 

Zwycięzcy. 

§ 5 

Wykorzystanie wizerunku 

1. Organizatora  ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku Uczestnika Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej licencji, bez ograniczeń 

terytorialnych  na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie; 

b) Udostępnianie organizatorowi Meczu, sponsorom oraz oficjalnym partnerom Konkursu 

egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji organizatora 

Meczu, sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Konkursie; 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej lub sieci Internet; 

d) Zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i 

materiałach; 

http://www.masterrent24.pl/
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b) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

c) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o charakterze 

informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp., itd. (materiały drukowane, reklamowe, 

inne), 

d) Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych do celów propagacji piłki koszykowej, 

reklamy działalności Organizatora oraz udziału w tym konkursach i konkursach podczas meczów, 

jakie Organizator może zorganizować w ciągu 10 lat od oddania rzutu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 

Uczestnika Konkursu Organizatorowi Meczu, partnerom oraz sponsorom Konkursu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem jego publikacji na stronie Koszykarskiego Klubu Sportowego 

Gdynia Spółka Akcyjna.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnym momencie, bez podania 

przyczyny.  

3. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 

upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do 

nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. 

4. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych lub 

marketingowych mają charakter jedynie informacyjny. 
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Załącznik  

 

Klauzula  Informacyjna Prime Car Management S.A. 

 

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308), przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec 

pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu 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 

(dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak 

pozyskanych danych osobowych. 

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, Gdańsk (80-308), adres e-mail: iodo@masterlease.pl.  

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w Konkursie „Master Punkty od 

Masterlease”. 

 Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:  

1) publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie 

których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa,  

2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO 

Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem, mogą być 

wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami 

prawa powszechnego.  

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może lub mogą być: 

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby uczestnictwa w Konkursie, 

zgodnie z 6 ust. 1 lit. b) RODO 

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z 

przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:  
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1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć 

zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że 

Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie, 

2) w celu obsługi Państwa udziału w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu – na 

podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora  

3) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów 

ustawowych  

4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

udziałem w Konkursie  – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora 

5) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora 

działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach 

związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów 

administratora. 

 

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 

przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących 

terminów: 

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych 

albo 

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 

danymi. 

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione 

innym niż Spółka podmiotom, tj.: 

1) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease, których aktualny wykaz znajduje się na stronie 

www.masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla 

optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach 

wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu 

sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy; 

2) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz 

znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. 

Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 

w celach: 
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a. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań 

procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych 

w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, 

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., 

wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom 

lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach 

grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi. 

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej 

otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te 

dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku 

Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały 

opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych 

ochronie danych (RODO). 

3)  podmiotom wskazanym w Regulaminie Konkursu lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, 

które świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi Konkursu; 

4) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności 

gospodarczej np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są 

uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania 

danych uniemożliwia udział w Konkursie.  

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do 

uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w 

postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. Prawa te mogą 

Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie: listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub  e- 

mailem pod adres: odo@masterlease.pl. 

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie 

regulującej zasady ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
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Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu 

 

Dane personalne: 

Imię  Nazwisko  

PESEL  

 

Adres zameldowania: 

Miejscowość   Kod pocztowy  

Ulica  
Nr domu / 

lokalu 
 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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, wyrażam 

zgodę na udostępnienie ww. danych personalnych i kontaktowych Organizatorowi Konkursu (Prime 

Car Management  S.A.) w celu przyznania i realizacji nagrody, o której mowa w §4 Regulaminu. Zgoda 

może być w dowolnym momencie odwołana. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Odmowa 

wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa 

danych w celach wskazanych w zgodzie. 

 

 ☐TAK     ☐NIE 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że 

administratorem danych jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polanki 4 80-308 

Gdańsk , a moje dane, obok celów wskazanych powyżej, mogą być przetwarzane również w związku z 

realizacją uprawnionego interesu administratora związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jego 

aktywów  

i interesariuszy oraz ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z moim udziałem  

w Konkursie. Przyjmuję do wiadomości fakt, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz możliwość 
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ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych 

osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych. W Prime Car Management S. A. została wyznaczona osoba pełniąca 

obowiązki Inspektora Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Polanki 4 , 80-308 Gdańsk 

, adres e-mail: iodo@masterlease.pl. Dane będą przechowywane przez okres dochodzenia 

ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.  Dane mogą być w ramach ich przetwarzania 

w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj. podmiotom świadczącym 

usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT lub operacyjnych (w tym operatorom zaangażowanym w 

obsługę Konkursu), audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że może także zaistnieć konieczność przekazania moich danych osobowych 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam 

działalności przez niektórych z dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. Podmioty te 

zostaną uprzednio zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez 

Komisję Europejską oraz do potwierdzenia występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania 

ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Informacje na temat stosowanych 

zabezpieczeń w tym zakresie mogę uzyskać kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora 

Ochrony Danych. 

 

 

........................................................................................ 

Data, miejscowość 

 

......................................................................................................... 

Podpis 
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