Załącznik 1

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w ogólnopolskim konkursie „Moja Niepodległa za 20 lat”
…………………………………………………………………………………………………………
( nazwa konkursu )

…………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………….. ojciec/ matka/ opiekun prawny*
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

dziecka/ podopiecznego* ……………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )

oświadczam, że :
1. zapoznałem /am się z regulaminem konkursu, akceptuję wszystkie jego postanowienia i wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie;
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka (zgodnie z
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) dla
celów związanych z przeprowadzeniem konkursu; szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych osobowych uczestników konkursu znajdują się w Informacji dotyczącej przetwarzania
danych osobowych, która znajduje się na odwrocie niniejszego formularza.

miejscowość ………………………………………………………, dnia ……………………………………….

……………………………………………………………………..
( czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego )

*- niepotrzebne skreślić

W przypadku wygranej mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie Moja Niepodległa za 20 lat zamawiam/
nie zamawiam* książkę, w której zostanie opublikowane opowiadanie mojego syna/ córki.
*- niepotrzebne skreślić

Koszt książki: 30,00 zł ( w tym 5,00 zł koszty przesyłki)
Adres e-mail lub telefon : ………………………..……… ( w przypadku zamówienia potrzebne do potwierdzenia).
Za zamówioną książkę należy zapłacić przelewem (30,00 zł za sztukę) na konto Organizatora:
67 1050 1025 1000 0092 4654 1537 najpóźniej do dnia 23.11.2018 r.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka i nazwę miejscowości.
Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych wykorzystane będą jedynie do realizacji powyższego zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 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.2016.119.1) („RODO”), przekazuję następujące informacje:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zgłaszających uczestników konkursu
(„podmiotów danych”) jest Renata Majewska-Barabasz, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum
Edukacji Ego Partum Renata Majewska-Barabasz” z siedzibą w Ciechanowie, kod pocztowy: 06-400, ul. Powstańców
Wielkopolskich 9 lok. 60, NIP 5661041895, REGON 368230947, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Dane osobowe podmiotów danych są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia jego laureatów, przekazania informacji o wynikach oraz przyznania im nagród. Dane
przetwarzane będą w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w zd. poprzedzającym.
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest:
a) w odniesieniu do uczestników konkursu – zgoda wyrażona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub
opiekę nad dzieckiem (Art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z Art. 8 ust. 1 RODO). Dane przetwarzane będą wyłącznie w
zakresie wyrażonej zgody,
b) w odniesieniu do osób zgłaszających uczestników konkursu – zgoda takiej osoby (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, przy czym oświadczenie o odwołaniu
zgody w odniesieniu do uczestnika konkursu jest jednoznaczne z odstąpieniem od udziału w konkursie. Odwołanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
Odbiorcami danych osobowych są administrator danych, a w przypadku, gdy w sprawdzaniu prac konkursowych biorą
udział inne osoby – także te osoby.
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a także przez okres niezbędny
do sprawdzenia prac konkursowych i do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (termin rozpatrzenia reklamacji
wskazany jest w regulaminie konkursu) – po tym terminie prace konkursowe, a tym samym dane osobowe uczestników
konkursu, zostaną zniszczone.
Z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów danych związane są uprawnienia, o których mowa w Art. 15 – 21
RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów danych związane jest
również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie - brak tych danych uniemożliwia bowiem
organizację i przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego laureatów, przekazanie informacji o wynikach oraz
przyznanie nagród.
Dane osobowe podmiotów danych nie stanowią przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

