
Załącznik do Regulaminu 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
Konkurs na okładkę książki uszlachetnioną  
w technologii 3D Touch organizowany przez Totem.com.pl Sp. z o.o. sp. k. we 
współpracy z Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. i patronacie 
medialnym Inicjał Andrzej Palacz. 
 
imię i nazwisko … 
 
adres … 
 
telefon… 
 
e-mail … 
 
autor/autorzy projektu ... 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 
Inowrocławiu moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie zgłoszenia, na 
potrzeby realizacji Konkursu na okładkę. Podpisanie karty jest równoznaczne z 
zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu. 
 
Pełen Regulamin Konkursu dostępny jest na: www.totem.com.pl  
Administratorem danych osobowych jest Totem.com.pl. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu 
(88-100) przy ul. Jacewskiej 89, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 
numerem KRS 0000496427, NIP 5561007611. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu 
realizacji Konkursu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz z wyjątkiem przypadków wskazanych w 
Regulaminie Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 
realizacji ww. celu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w 
każdym momencie. 
 
 
 
data i podpis 
 
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. 
W przypadku zgłoszenia pracy do Konkursu drogą mailową lub via Wetransfer należy 
przesłać skan karty na adres: konkurs@totem.com.pl 

mailto:konkurs@totem.com.pl


Załącznik do karty zgłoszenia projektu do Konkursu na okładkę książki 
uszlachetnioną w technologii 3D Touch organizowany przez Totem.com.pl Sp. z o.o. 
sp. k. we współpracy z Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.  
i patronacie medialnym Inicjał Andrzej Palacz. 
 

 
ZGODA AUTORA PROJEKTU 

 
 
Ja niżej podpisana/podpisany ………………………...….....imię i nazwisko………......……...………      
niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie projektu którego jestem autorką / autorem /            
współautorką / współautorem do Konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii           
3D Touch organizowany przez Totem.com.pl Sp. z o.o. sp. k. we współpracy z Konica              
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. i patronacie medialnym Inicjał Andrzej Palacz,             
a nadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w                
Inowrocławiu moich danych osobowych podanych w niniejszym załączniku do karty          
zgłoszenia, na potrzeby realizacji Konkursu na okładkę.  
 
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego          
zapisy w zakresie odnoszącym się do autorów projektów i do samych projektów.  
 
Administratorem danych osobowych jest Totem.com.pl. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu           
(88-100) przy ul. Jacewskiej 89, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez           
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z           
numerem KRS 0000496427, NIP 5561007611. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu           
realizacji Konkursu. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów           
upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz z wyjątkiem przypadków wskazanych w           
Regulaminie Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej            
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do            
realizacji ww. celu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w            
każdym momencie. 
 
 
 
 
data i podpis 
 


