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dla artystów sztuk wizualnych

Oświadczenie pełnomocnika
I.

ZGODA NA REGULAMIN.

Akceptuję Regulamin Konkursu Allegro Prize 2022, którego pełne brzmienie znajduje się na
następującej stronie internetowej www.allegroprize.pl oraz
www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize

(miejsce na podpis)

II.

ZGŁOSZENIE PRZEZ POŚREDNIKA.

Działając w imieniu własnym, oświadczam, iż zostałem umocowany przez twórcę dzieł (dane
w formularzu) do zgłoszenia uczestnictwa twórcy w Konkursie Allegro Prize 2022 oraz posiadam stosowną dokumentację potwierdzającą powyższe umocowanie, w szczególności pełnomocnictwo udzielone przez twórcę. Ponadto, umocowanie to obejmuje uprawnienie do
udzielenia licencji do zdjęć dzieł umieszczonych w zgłoszeniu.
Oświadczam, iż przed zgłoszeniem, wszelkie elementy zgłoszenia były konsultowane z twórcą
i twórca wyraził zgodę na udział w konkursie.

Zobowiązuję się, na każde żądanie Fundacji Contemporary Lynx lub Allegro.pl sp. z o.o., do
przesłania Fundacji Contemporary Lynx lub Allegro.pl sp. z o.o. dokumentacji potwierdzającej
umocowanie, zgodę oraz wywiązanie się z obowiązku przekazania klauzuli informacyjnej, w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

(miejsce na podpis)

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

Ponadto, oświadczam, iż wywiązałem się z obowiązku przekazania twórcy, klauzuli informacyjnej, dostępnej pod adresem: https://contemporarylynx.co.uk/wp-content/uploads/2022/05/DANE-OSOBOWE.-Klauzula-informacyjna_2022-1.pdf

III.

NEWSLETTER.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym newslettera, informacji
o aktualnościach oraz innych informacji handlowych od Fundacji Contemporary Lynx. Przyjmuję do wiadomości, że udzieloną zgodę mogę odwołać w każdej chwili.

(miejsce na podpis)
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IV.

DANE OSOBOWE. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Allegro Prize 2022” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Contemporary Lynx z siedzibą w Warszawie, REGON: 36 95 66 589, NIP:
11 82 16 74 26, KRS: 0000 7205 25 (dalej „Administrator”).
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres:
allegroprize@contemporarylynx.com

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji Konkursu, kontaktowania się i prowadzenia korespondencji z uczestnikami Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, również w celach marketingu bezpośredniego na podstawie
prawnie uzasadnionego celu administratora. Dane mogą być też wykorzystane do celów rozliczeniowych, księgowych i podatkowych oraz w celu zapewnienia rozliczalności na podstawie
przesłanki wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od uczestników Konkursu i są przetwarzane
przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w
związku z realizacją Konkursu, w tym w szczególności Allegro.pl sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz jurorom Konkursu. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, prawne, księgowe i doradcze,
a także mogą być udostępniane organom upoważnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, o ile nie zaistnieją okoliczności uzasadniające dalsze
przetwarzanie, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę w
związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży.
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka
decyzja) lub standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (w
przypadku pozostałych państw).

