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INFORM AC J E O O S O B I E Z GŁ AS Z A NE J

Imię i nazwisko:      
Nazwa firmy/instytucji:      
Branża:      
Stanowisko:      
Ulica:     

Kod:

e-mail:

telefon kontaktowy:

Miasto:

INFORM AC J E W S T Ę P NE

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu o Nagrodę Polskiej Rady Biznesu, oraz
że znane mi są warunki uczestnictwa w tym Konkursie.
Potwierdzam prawdziwość informacji dotyczących mojej kandydatury – podanych przeze mnie osobiście, przez
podmioty i osoby działające w moim imieniu, a także danych podanych przez podmiot zgłaszający, które zostały
mi przedstawione. Oświadczam, że będę – zgodnie z prawdą – uzupełniał, potwierdzał lub prostował informacje
o mojej kandydaturze, które zostaną przedstawione mi przez Organizatora także po złożeniu niniejszego
oświadczenia.
Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie, w tym postępowanie upadłościowe,
naprawcze bądź likwidacyjne, oraz że nie został w tym przedmiocie złożony wniosek, który mógłby mieć wpływ
na zdolność do wypełnienia warunków Regulaminu konkursu, jak również, że nie mam zaległości podatkowych
oraz nie toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne w tym zakresie. Ponadto zobowiązuje się do
niezwłocznego poinformowania Organizatora konkursu o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych zdarzeń.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań, imienia, nazwiska, w tym
utrwalonych na nagraniach lub fotografiach z gali konkursowej oraz logotypu firmy/instytucji (proszę wpisać
nazwę firmy/instytucji)
w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Polskiej Rady Biznesu, w tym
w szczególności na potrzeby promocyjne i marketingowe Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie nazwy, logotypu oraz znaku towarowego firmy/instytucji
w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Polskiej Rady Biznesu,
w tym w szczególności na potrzeby promocyjne i marketingowe Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

OŚW I ADC ZE NI E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych,
zarówno przez Polską Radę Biznesu, jak i podmioty trzecie (nieobowiązkowe).
Wyrażam zgodę na przesyłanie na moje dane podane w formularzu informacji handlowych drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (nieobowiązkowe).

Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie „Polska Rada Biznesu – Polish Business
Roundtable” z siedzibą w Warszawie (00-567), przy Al. Ujazdowskich 13. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Polskiej Rady Biznesu.
Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym uprawnienia z tym związane, opisane są w Regulaminie
Konkursu (http://nagrodaprb.pl/regulamin/). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez
adres email: nagroda.prb@prb.pl

Podpis osoby zgłaszanej

Data

