Imię
Nazwisko
Firma
Numer kontrolny
MPK
Nazwa działu (skrócona)
Przełożony /
Opiekun ze strony VWP
Adres e-mail
Numer telefonu
WhatsApp
W jaki inny sposób
oprócz maila i telefonu
możemy się
komunikować?

Skype
Inne?

Gdyby jedno zdanie
mogło Cię opisać…

Opowiedz nam o swojej
motywacji do uczestnictwa

Po otrzymaniu niniejszego formularza wyślemy maila potwierdzającego rejestrację w Hackathonie.
Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w Regulaminie (dostępnym na stronie
http://www.volkswagen-poznan.pl/ oraz w Aplikacji VWP 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, numer zakładu,
nr kontrolnego) przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-060) przy ul. Warszawskiej 349 wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064417 (dalej jako: „Spółka”).
Zgodę wyrażam na podstawie art. 6 ust. 1 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), dalej jako: „RODO”.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-060) przy ul. Warszawskiej 349 zwana dalej „Spółką”. W sprawach
związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez Spółkę Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem mailowym: inspektor.ochrony.danych@vw-poznan.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizacji ONLINE HACKATHON.
Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane
przez okres czasu nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji konkursu, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia
konkursu, ewentualnie do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych .
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu
administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie, w tym udostępnienie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia
zgody dokonuje się poprzez kontakt z grupą projektową HaPPi (hackathon.vwpn.r.poznan@vw-poznan.pl) oraz pod adresem
mailowym: inspektor.ochrony.danych@vw-poznan.pl
Wyrażenie zgody na podanie wskazanych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udziału
w wydarzeniu.

Wyślij formularz na adres:
hackathon.vwpn.r.poznan@vw-poznan.pl

Na zgłoszenia czekamy do
06.04.2020 do godziny 23:59

