
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………….. 
                                                                              (imię i nazwisko) 

 w Konkursie na PROJEKT GRAFICZNY ,,WITACZY” MIASTA I GMINY 

CHODECZ organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz oraz Szkołę 

Podstawową im. T. Kościuszki w Chodczu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, NA PROJEKT GRAFICZNY „WITACZY” 

MIASTA I GMINY CHODECZ. 

 

 

……………………                                      …………………………………….. 
    Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekunów prawnych 

 
      

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu z siedzibą przy ul Kaliska 2, 

87-860 Chodecz, reprezentowany przez: Burmistrza, oraz Partnerzy Konkursu. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych, tel. 54 284 80 70 lub na adres poczty elektronicznej: iod@chodecz.pl 

 3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), numer telefonu, e-mail.  

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału  w konkursie.  

 5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację w razie wygranej swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) oraz umieszczenie tej informacji  w materiałach promujących 

Urząd Miasta I Gminy w Chodczu, jak również na stronach internetowych, portalach społecznościowych 

oraz mediach.   

6. Dane osobowe Zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody, będą przetwarzane  i używane w celu 

organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).  

7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 

8. Zdjęcia z Konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym mediom.  9. Dane 

osobowe Zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w 

celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją 

konkursu.   

10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia 

zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 11. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

 12. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.   


