
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „Napisz autorski wierszyk lub rymowankę o Banku 

Spółdzielczym w Łęcznej na 111 rocznicę jego istnienia” 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

pytanie konkursowe  

„Napisz autorski wierszyk lub rymowankę o Banku Spółdzielczym w Łęcznej na 111 rocznicę 

jego istnienia”  

  
Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.  

  

1. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE UCZSTNIKA KONKURSU   

Imię i nazwisko, data urodzenia,   

  

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

  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

    

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica/ Kod pocztowy/ miasto / województwo  

 

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

Tel.  

 

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

e-mail: 

 

Nazwa profilu Uczestnika konkursu na Facebooku:  

  

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

  

 

 

  

„Napisz wierszyk lub rymowankę o Banku Spółdzielczym w Łęcznej na 111 rocznicę jego 

istnienia”   

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Obowiązek informacyjny   

Zgodnie z 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej 

zwanym „RODO”, informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Łęcznej  (ul. Partyzancka 17, 21-

010 Łęczna).  

2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Łęcznej jest pracownik dostępny pod adresem: 

iod@bsleczna.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,  w celach 

marketingowych oraz w celach archiwalnych.   

4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z Regulaminu konkursu, 

obejmuje m.in. imię i nazwisko, zdjęcie laureatów konkursu.   

5. Bank nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.   

6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikających z przeprowadzenia 

konkursu i w celach marketingowych wynosi 50 lat.  

7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z 

uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o 

rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do 

uzyskania informacji o ich źródle.  

10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje 

Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i 

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.   

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez 

Bank.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.  

Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość 

udziału w konkursie realizowanym przez Bank.   

13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.   

14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki 

sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bsleczna.pl 

15. Więcej informacji na temat praw wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: 

http://bsleczna.pl/RODO/ 

 1. Wyrażam/y zgodę na:  

  opublikowanie fotografii na Facebook wykonanej przy odbieraniu nagród  

  
 TAK   NIE  

  

 

……………………………………………….. 

(data i podpis opiekuna prawnego ) 
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