Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie
i na przetwarzanie danych osobowych
UWAGA! ZAZNACZENIE WSZYSTKICH PONIŻSZYCH ZGÓD JEST NIEZBĘDNE DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W KONKURSIE ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU.
Ja, niżej podpisana/y*
……………………………………………………………………………………………….…………………… (imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego*), działając jako rodzic/opiekun prawny*
…………………………………………………………………………….…. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*,
zwanego dalej „Dzieckiem”), niniejszym:
□ oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Moja ulubiona książka i akceptuję
jego treść oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa Dziecka w konkursie;
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka oraz moich danych osobowych
w celu realizacji oraz wzięcia przez Dziecko udziału w Konkursie Moja ulubiona książka zgodnie
z jego regulaminem.
*Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………………….
Data, czytelny podpis

Administratorem danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator
konkursu: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą
w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, to znaczy na podstawie zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i jego prawidłowe przeprowadzenie. Dane będą przetwarzane
w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji zgodnie z regulaminem. Dane będą przetwarzane w
tym celu do końca roku szkolnego 2020/2021. Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO
narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, świadczące usługi
kurierskie lub pocztowe, uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. Jeżeli
będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki
stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne
umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym nie będą poddawane profilowaniu.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia,
przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane,
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją.
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