
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MŁODA FALA V EDYCJA

Wypełnione zgłoszenie wyślij na: mlodafala@jcacademy.pl
do 10.08.2018 roku.

Nazwa marki/firmy

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska projektanta/ów

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Adres siedziby firmy (w przypadku prowadzenia działalności)

Krótki opis dotychczasowej działalności artystycznej
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Od kiedy istnieje marka

Pokazy, w których marka brała udział

Nazwa i opis kolekcji konkursowej – dlaczego jest unikatowa, co wyróżnia Twoje/Wasze projekty.

Data i miejsce:                        Podpis:

…………………………………………   …………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb nie-
zbędnych do udziału w konkursie i promocji wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )
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Klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 rozporzą-
dzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest JC ACADEMY Justyna Szymczyk, z sie-

dzibą w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 176, 40-663 Katowice, mail: marketing@jcacademy.pl
2. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Młoda 

Fala” w ramach XII edycji Silesia Fashion Day
3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane dalszym odbiorcom. 
4. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji.
5. Posiada Pan/Pani/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub 

uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani/Pań-

stwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani/Państwa narusza przepisy ogólne-
go rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

7. Podanie przez Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania 
przez  Pana/Panią/Państwa swoich danych osobowych przystąpienie do konkursu „Młoda Fala” w 
ramach XII edycj Silesia Fashion Day, nie będzie możliwe. 

8. Podane przez Pana/Panią/Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
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