OŚWIADCZENIE załącznik nr 1
rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w konkursie
„Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa”
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz zasadami przetwarzania danych
osobowych i świadomie oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
….......................................................................................……........
ucznia klasy …………., uczęszczającego do szkoły..............................................................................
w konkursie „Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa”.
Konkurs ten będzie organizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach
Sp. z o.o.
Zgodnie z regulaminem, organizator wymaga podania danych osobowych w celach kontaktowych:
(wg wyboru) nr telefonu …............................................. adres email ….............................................
lub adresu zamieszkania …...................................................................................................................
w celu dostarczenia ewentualnej nagrody.

..............................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)
Administratorem powyższych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki, telefon: +22-781-68-16,
email: bok@pwikzabki.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem
ochrony danych: daneosobowe@zabki.pl.
Zasady przetwarzania danych zostały określone w regulaminie konkursu.
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, oceny prac, doręczenia nagród laureatom,
zamieszczenia prac w mediach społecznościowych Organizatora, na stronie WWW Organizatora,
oraz w gazecie lokalnej m.in. „Co słychać?”
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Regulamin konkursu oraz Państwa zgoda.
Dane mogą być ujawnione Organizatorowi konkursu, Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
Państwa dane będą przechowywane przez czas potrzebny do zrealizowania celu, a następnie zostaną
przekazane do archiwum, gdzie będą przechowywane przez rok i po tym czasie zostaną zniszczone.
Przysługuje Państwu prawo:
–
żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)
lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
–
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
–
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale nie podanie ich może uniemożliwić udział w konkursie.
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
Państwa dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany powyżej.

