
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE „Stwórz swojego superbohatera” ORGANIZOWANYM PRZEZ 


BLOG Juniorowo.pl


 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

...........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

.............................................................. ............................................................
(wiek dziecka)

...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna: telefon, e-mail, adres)

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego 
dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach
wynikających z organizacji konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. PWyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie stworzonej przez moje dziecko 
pracy konkursowej wraz z imieniem i wiekiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z 
konkursem, publikacjach, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 
(Facebook) organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.

III. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest moje
dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które samodzielnie ją 
wykonało.

1. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Elżbieta Manthey 
zam. w Piasecznie ul. Nefrytowa 16 / 11.
2. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach 
społecznościowych organizatora i fundatora nagród.
3. Administrator może przekazać dane fundatorowi nagród w celu realizacji wysyłki nagrody.
4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.

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

Miejscowość i data 


……………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu. 


