
ZGŁOSZENIE 
UDZIAŁU W KONKURSIE 
FOX. STRONG REFERENCE.

imię i nazwisko

nazwa firmy

adres korespondencyjny

adres email

nazwa inwestycji 

opis inwestycji 

krótka historia obiektu,  
funkcja jaką pełni obiekt  
(min 500 znaków)

ZGŁASZANA 
REFERENCJA

DANE 
PERSONALNE



Zgłoszenia należy przesyłać od 01.08.2021 do 31.10.2021 na adres mailowy: 

reference@foxfittings.com

Pamiętaj, aby dołączyć do zgłoszenia zdjęcia ogólne obiektu inwestycyjnego, 

wykorzystanych produktów oraz nośników marki FOX – opakowania z logiem, 

brandowane akcesoria itp.

Zgłoszenia pozbawione opisów lub zdjęć, nie będą podlegać ocenie.

Zgłaszam swój udział w konkursie FOX. STRONG REFERENCE i oświadczam, że zapoznałem się z Regu-
laminem Konkursu dostępnym pod adresem:
http://marketing.foxfittings.com/FOX-Regulamin_konkursu.pdf oraz informacją dot. przetwarzania da-
nych osobowych.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (zgod-
nie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2019 poz. 1781 z późniejszymi 
zmianami) w celach związanych z Konkursem.

Podpis osoby zgłaszającej

zakres prac

opis zakresu wykonanych prac oraz 
wykorzystanych produktów marki 
FOX (min 500 znaków)



1. Administratorem Danych osobowych, zebranych od Uczest-
ników i Zwycięzców konkursu jest FOX Fittings Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wilamowicach (43-330) przy ul. Więźniów 
Oświęcimia 50. Przetwarzanie danych osobowych odby-
wać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporzą-
dzeniu 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 dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).    

2. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące 
dane:  
a. adres poczty elektronicznej,
b. imię i nazwisko  
c. nazwa reprezentowanej firmy  

3. Organizator będzie zbierał od wyłonionych zwycięzców na-
stępujące dane:  
a. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),  
b. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),  
c. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.  

  
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane 

do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji  
i wyłonienia zwycięzców Konkursu. Dane osobowe zwy-
cięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wy-
dania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby 
podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz 
w celu wypełnienia wskazanych w ust. 4 poniżej obowiąz-
ków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepi-
sami prawa.  

5. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., 
Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników 
Konkursu przetwarzane są w celu na określonej przesłance 
legalności, w zakresie:  
a. przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonie-
nia zwycięzców Konkursu – podstawą prawną przetwarza-
nia danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność́ 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administra-
tora Danych jakim jest realizacja Konkursu służącej promo-
waniu marki FOX należącej do Organizatora.  
b. wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu 
na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachun-
kowości) w odniesieniu do danych osobowych zwycięzców 
Konkursu – Podstawą prawną przetwarzania danych oso-
bowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań́ 
wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wyda-
nia nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na 
potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarza-
nych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożo-
nych na Organizatora, wynikających z przepisów podatko-
wych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność́ do wykonania takich obowiązków. 

 
6. Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony da-

nych, z którym można się kontaktować́ w sprawach do-
tyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych 
za pomocą następujących danych kontaktowych: adres  
e-mail: inspektor@foxfittings.com

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do 

podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo 
żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, 
z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika 
wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Da-
nych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również 
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

8. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operato-
rowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać́ 
będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu 
lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, 
jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe 
Uczestników mogą być́ również przekazywane bądź mogą 
uzyskać́ do nich dostęp podmioty, którym Administrator 
Danych jest zobowiązany podać́ te dane, w szczególności 
organy administracji publicznej lub organy powołane do 
kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.  

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobro-
wolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz 
(w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody. 
Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwo-
ści uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięz-
ców) brakiem możliwości otrzymania nagrody. 

10. Administrator Danych zapewnia odpowiednie środki 
ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom 
rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich 
nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 
dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi 
przez Administratora Danych oraz obowiązującymi przepi-
sami prawa.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie  
z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzysta-
niem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowied-
niego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami 
prawa.  

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywa-
ne będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. 
Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników,  
w tym zwycięzców Konkursu, będą w niezbędnym zakre-
sie przechowywane przez Administratora Danych do cza-
su przedawnienia roszczeń́ cywilnoprawnych związanych  
z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań́/na-
leżności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną  
w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są 
w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiąz-
ków ciążących na Administratorze Danych, dane osobowe 
będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora 
Danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Ad-
ministratora Danych przepisy prawa.  

13. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu.    

Prosimy bardzo o zapoznanie się 
z poniższymi informacjami
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