
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU/AKCJI „Bądź Master” 
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i aktualne.  

2. Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy.  

3. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
utworu, a w szczególności, że zarówno całość oraz jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.  

4. W czasie trwania Konkursu/akcji zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy 
konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie.  

5. Zobowiązuję się poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy 
konkursowej oraz moich danych w okresie trwania konkursu/akcji.  

6. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 
Regulaminie konkursu/akcji.  

7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 
powyżej przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu/akcji oraz 
udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Organizator informuje, że przysługuje Panu / Pani 
prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   
 

8. Administratorem danych osobowych MasterEdukacja.pl ul. Aleja Rzekty 77, Mączniki, 63-
460 Nowe Skalmierzyce, NIP: 618-193-97-28, REGON: 300963166.  I MasterEdukacja i Biznes 
Paulina Okoń  ul. Aleja Rzekty 77, Mączniki, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP 618-201-18-91, 
REGON 381765569 
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 
1182 ze zm.). 
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagród.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych 
osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres 
danych: - imię i nazwisko, - adres e-mail, - numer telefonu - adresu, na który ma być 
przesłana nagroda 
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zostało umieszczone w polityce 
prywatności MasterEdukacja.pl: 
https://masteredukacja.pl/content/2-polityka-prywatnosci 
Szczegółowy regulamin Akcji i Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora 
www.masteredukacja.pl 
 
 
____________________________    ___________________________________  
Miejscowość, data       Podpis Uczestnika Konkursu/akcji  
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

https://masteredukacja.pl/content/2-polityka-prywatnosci
http://www.masteredukacja.pl/

