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UPOWAŻNIENIE DO UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE PRCH RETAIL AWARDS 2023 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

Imię i nazwisko ……………..…………………………..…………………………………………….. 

Stanowisko…..…………………….…………………………………………………………………… 

Nazwa firmy zgłaszanej do konkursu..…………….………………………………………….….. 

.................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ……….……………………………….…………….………………………….…….…. 

 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do zawierania umów i zaciągania 

zobowiązań w imieniu Firmy Zgłaszanej do Konkursu. 

 

Upoważniam do zgłoszenia w moim imieniu aplikacji konkursowych PRCH Retail 

Awards 2023, następującą osobę: 

 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

Stanowisko …………………………………………………………………………..………………… 

Nazwa firmy ………………...……………….………………………………………………………... 

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

NIP firmy …….……………..………………………........................................................................ 

Telefon kontaktowy ………………….………...…………………….……………………………… 

Adres e-mail ……….…………..……………...……..…………………………..…………………… 

 

Akceptuję poniższe: 

Akceptacja regulaminu konkursu* 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu PRCH Retail Awards, uznaję Regulamin za 

wiążący i akceptuję jego postanowienia. Kliknij, aby przeczytać Regulamin* 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału w konkursie*  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1z późn. zm.) ., zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres, miejsce pracy) przez 

stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 

50, NIP: 5342289555 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw i stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000227312, dla potrzeb udziału w projekcie PRCH 

Retail Awards. Wiem, że mogę wycofać udzielone zgody w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na 

adres:rodo@prch.org.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na ich podstawie przed ich wycofanie. Szczegółowe informacje dostępne na stronie 

https://prch.org.pl/pl/rodo-2 

https://www.retailawards.org.pl/images/regulamin.pdf
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Zgoda na wykorzystanie utworów*  

Oświadczam, że jestem odpowiednio umocowana/y do działania przy wypełnianiu formularza kontaktowego Polskiej 

Rady Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000227312 („PRCH”) odnoszącego się do umieszczenia 

materiałów zdjęciowych i nagrań video wysłanych przez niniejszy formularz zgłoszeniowy („Utwór”), mającego na celu 

promocję dobrych branżowych praktyk w ramach projektu PRCH Retail Awards, w tym do udzielenia zgody na 

bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie Utworu na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1231 z późn. zm.), w tym w szczególności: w 

zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu, w zakresie rozpowszechniania Utworu, publicznego wystawiania, 

wyświetlania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym do wykorzystywania w sieci Internet i innych sieciach 

komputerowych, zamieszczania Utworu na stronach internetowych oraz prawo do dokonywania zmian w Utworze oraz 

prawo dokonywania opracowań Utworu.  

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Polską Radę Centrów Handlowych z siedzibą w 

Warszawie, KRS: 0000227312 („PRCH”) materiałów zdjęciowych i nagrań video wysłanych przez niniejszy formularz 

zgłoszeniowy („Utwór”) w celu uczestnictwa w projekcie PRCH Retail Awards. Zgoda obejmuje bezpłatne i 

bezterminowe wykorzystanie Utworu na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz 1231 z późn. zm.), w tym w szczególności: w zakresie 

utrwalania i zwielokrotniania Utworu, w zakresie rozpowszechniania Utworu, publicznego wystawiania, wyświetlania, 

odtwarzania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym do wykorzystywania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych, 

zamieszczania Utworu na stronach internetowych oraz prawo do dokonywania zmian w Utworze oraz dokonywania 

opracowań Utworu. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot posiada prawa autorskie i prawa 

pokrewne do materiałów zdjęciowych i filmowych wysłanych przez niniejszy formularz zgłoszeniowy Polskiej Rady 

Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000227312 („Utwór”) w celu uczestnictwa w projekcie PRCH Retail 

Awards, obejmujące wykorzystanie Utworu na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.poz 1231 z późn. zm.) oraz dostarczenie Utworu nie narusza 

praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

 

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

             miejsce i data                                                                                   podpis   

 
 

Organizator Konkursu:  

Polska Rada Centrów Handlowych, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa                                                

tel: 519 075 037, e-mail: retailawards@prch.org.pl 


