Warunki Udziału w Konkursie Opolska Kobieta Sukcesu 2020
KATEGORIE MIKRO i MAKRO BIZNES
 FIRMA POWYŻEJ 2 LAT
Dla kategorii WŁASNY BIZNES: firma kandydatki została zarejestrowana w Polsce przed
31.01.2019 r.

 NIEPRZERWANA DZIAŁALNOŚĆ
Firma od chwili powstania działa bez przerw, nie ma w swojej historii wniosków o upadłość czy
likwidacje.

 ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB
MIKRO BIZNES - Do 10 osób
MAKRO BIZNES – powyżej 10 osób

WSZYSTKIE KATEGORIE:
 OSIĄGNIĘCIA
Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub
międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną,
charytatywną lub prospołeczną.

 REPUTACJA I OPINIA
Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów.
Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.

Weź udział w konkursie i zainspiruj inne kobiety!
Wypełnij poniższy formularz.
IMIĘ
NAZWISKO
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
NIP
TELEFON
E -MAIL
BRANŻA
Krótka
charakterystyka firmy
/profil
działalności/oferta
Aktualne stanowisko
Ilość zatrudnionych
osób
Dlaczego Pani
powinna otrzymać
nagrodę?
Z czego jestem
dumna?
Nagrody,
wyróżnienia,

certyfikaty
Działalność
prospołeczna/
charytatywna
Mój największy
sukces?
Zapoznała/em się z regulaminem konkursu Opolska Kobieta Sukcesu 2020 i go akceptuje.
Wyrażam zgodę na: na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku przez
Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu z siedzibą w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c,
budynek OBCB, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Opole, nr wpisu 8z/2018, posiadająca numer NIP: 7543204029, REGON382201857
w celu wzięcia udziału w konkursie Opolska Kobieta Sukcesu 2020.Jednocześnie zostałem/am
poinformowana, iż zgodę mogę odwołać w dowolnym czasie.
Niniejszym wyrażam zgodę na: 1.Przetwarzanie moich danych osobowych oraz
wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie mojego
wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) w ramach konkursu Opolska Kobieta
Sukcesu 2020 w celach informacyjnych, promocji i reklamy Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu
z siedzibą w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c, wpisana do rejestru przedsiębiorców i
rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opole, nr wpisu 8z/2018, posiadająca
numer NIP: 7543204029, REGON 382201857. 2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 3. Dla celów informacyjnych, promocji i reklamy mój wizerunek
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do
innych materiałów powstających na potrzeby działalności Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu z
siedzibą w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c, budynek OBCB, wpisana do rejestru
przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opole, nr wpisu
8z/2018, posiadająca numer NIP: 7543204029, REGON 382201857 – bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego.4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube
itp. 5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub naruszać w
inny sposób moje dobra osobiste.6.Jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do treści moich
danych osobowych oraz ich poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie moich danych w
dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i
marketingowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu z
siedzibą w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c, budynek OBCB.

Zapoznała/em się z niniejszą klauzula informacyjną:
Ogólna Klauzula Informacyjna RODO
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz
poniżej:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu z siedzibą
w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c, budynek OBCB, wpisana do rejestru przedsiębiorców i
rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opole, nr wpisu 8z/2018, posiadająca
numer NIP: 7543204029, REGON 382201857
II. Dane kontaktowe do administratora danych
Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: +48 ……………..
2. pod adresem e-mail: biuro@kobietysukcesu.org.pl
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu z
siedzibą w Opolu 45-830, przy ul. Wrocławskiej 172 c.
III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) w celu:
1. przekazywania informacji o programie „Opolska Kobieta Sukcesu 2020 ” tj. m.in.: o jego przebiegu,
wyłonieniu jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i doręczeniu nagród zwycięzcom;
2. marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych usług - ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest
możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami;
4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa –
gdyż przetwarzanie w tym
przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
5. udostępnienia Twojego wizerunku zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO.
IV. Kategorie odbiorców danych
Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (min. sądy, organy państwowe, itd);
2. podmiotom powiązanym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe,
komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
3. naszym podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi współpracujemy.
VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
VII. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:
1. przekazywania informacji o programie „Opolska Kobieta Sukcesu 2020 ” – do momentu zgłoszenia
sprzeciwu;
2. marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych usług – do momentu rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych
roszczeń.
4. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

5. do momentu ustania celu przetwarzania lub odwołania zgody.
VIII. Twoje prawa
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody, przed jej wycofaniem;
5. przenoszenia danych;
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail, lub telefonicznie.
X. Prawo do sprzeciwu
Możesz, w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez
kontakt mailowy lub telefoniczny wskazany w pkt. II i III.
XI. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania naszych
zobowiązań oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.
XII. Twoje dane nie są transferowane poza obszar Unii Europejskiej
……………………………………………………..
/data, podpis osoby składającej w/w oświadczenia/

