FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE
ZAPROPONUJ LOKALIZACJĘ nr 1
Dane Uczestnika – Zgłaszającego
imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres korespondencyjny……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który przelana ma zostać nagroda:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie lokalizacji
W Konkursie zgłaszam następującą lokalizację stacji ładowania:
nazwa i adres lokalizacji………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane dysponującego nieruchomością
nazwa podmiotu………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby kontaktowej………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres korespondencyjny……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie wyboru lokalizacji
wskazanie kryteriów, jakie spełnia lokalizacja, np.: odległość od korytarzy transportowych lub od centrum miasta,
zapotrzebowanie w zaproponowanej lokalizacji, rodzaj obiektu, jego specyfika czy zaplecze, jakim dysponuje
zaproponowana lokalizacja
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Zaproponuj Lokalizację nr 1”
dostępnego na stronie www.greenwaypolska.pl i akceptuję jego postanowienia.
Niniejszym wyrażam – zgodnie z Regulaminem – zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w niniejszym formularzu przez Organizatora (GreenWay Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni) na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu „Zaproponuj Lokalizację nr 1”.
Administratorem danych osobowych jest GreenWay Polska sp. z o.o. Oświadczam, że zostałem
poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich aktualizacji na
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania podmiotu dysponującego nieruchomością w
rekomendowanej lokalizacji o danych GreenWay Polska Sp. z o.o., zgłoszeniu lokalizacji do
programu oraz zakresie przekazanych danych.

…………………………………………………………………….
data i podpis Uczestnika – Zgłaszającego

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GreenWay Polska sp. z o.o., Al. Zwycięstwa
96/98, 81-451 Gdynia.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach
związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem, w szczególności w następujących celach:
1) informowania uczestników Konkursu o wynikach Konkursu,
2) spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu,
3) wydania nagród pieniężnych,
4) promocji Konkursu.
Dane osobowe będą przetwarzane także w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji
handlowych wysyłanych przez GreenWay Polska. Dane będą także wykorzystywane w celach
marketingowych przez Administratora.
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie
przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odwołanie zgody jest jednak
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom należącym do grupy
kapitałowej GreenWay, w szczególności do GreenWay Infrastructure s.r.o. z siedzibą w Dohňany,
Słowacja, jak również do innych powiązanych z GreenWay podmiotów, które zapewniają
gwarancję przestrzegania ochrony danych osobowych.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres
trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych także
poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych. Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgłoszenia w sprawie danych należy
przesłać w formie pisemnego oświadczenia bądź wysłanego na adres fizyczny Organizatora lub na
adres mailowy: bok@greenwaypolska.pl.
9. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

