
 

 

Konkurs "Wydruk vs Rzeczywistość" 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

Uczestnik konkursu lub osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku prac zespołowych: 

Autor pracy:  

1. Imię i nazwisko autora pracy:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji:  

 

Pozostali członkowie zespołu*: 

(*W przypadku prac zespołowych należy uzupełnić podstawowe dane dotyczące pozostałych członków zespołu): 

Inni członkowie zespołu:  

2. Imię i nazwisko: 
Tel. kontaktowy / e-mail: 

 

3. Imię i nazwisko: 
Tel. kontaktowy / e-mail: 

 

4. Imię i nazwisko: 
Tel. kontaktowy / e-mail: 

 

5. Imię i nazwisko: 
Tel. kontaktowy / e-mail: 

 

 

Zgody marketingowe: 

Jednocześnie, przystępując do konkursu i przesyłając Pracę Konkursową,  wyrażamy zgodę na nieodpłatne 

zwielokrotnienie, publikację i rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w celach promocyjnych przez Organizatora 

oraz Partnera Konkursu i z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, udzielając im nieodpłatnej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej w celu promocji na  

następujących na polach eksploatacji opisanych w Regulaminie.  

a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera Konkursu moich  danych 
osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu  i adresu email w celu przesyłania 
informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora i 
Partnera Konkursu za pomocą wiadomości sms i wiadomości email (zwana dalej „Zgoda 
Marketingowa 1”); 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera Konkursu moich danych 
osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi 
informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora i 
Partnera Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści 
przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Zgoda 
Marketingowa 2”); 



 

 

c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 
numeru telefonu przez Organizatora i Partnera Konkursu w celu prowadzenia działań 
marketingowych  dla celów marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy 

Prawo telekomunikacyjne (zwana dalej „Zgoda Marketingowa 3”),  
 

Zgody udzielamy na rzecz: 

1) Serwisu Archinea.pl, którego właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i 

funkcjonowanie jest Pan Tomasz Melnicki , adres: ul. Ku Słońcu 3/7, 71-073 Szczecin (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

2) Partnera konkursu, firmę: HP INC POLSKA sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

adres:  ul. Szturmowa 2A, (02-678) WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000546115, NIP: 5213690563. 

 


