
Załącznik nr 1  

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział  

w konkursie 

„Imię dla kangurka” 

 

………………………………….  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

…………………………………     

imię i nazwisko dziecka  

 

………………………………….  

Nazwa szkoły i oznaczenie klasy 

 

………………………………….  

Numer telefonu kontaktowego  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Imię dla kangurka”, 

2) wyrażam zgodę na ujawnienie jego imienia i nazwiska w sieci Internet, w związku z jego udziałem  

w konkursie „Imię dla kangurka”, 

3) zapoznałem się z regulaminem konkursu „Imię dla kangurka” i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 
…………………………….     ……………………………………..  

miejscowość, data      podpis osoby upoważnionej 

 

1. W związku z udziałem niepełnoletniego uczestnika w konkursie przetwarzane będą jego dane osobowe oraz dane 

osobowe jego rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu „Imię dla kangurka” jest 

Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 

41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. dalej zwana 

„Administratorem”. 48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. 

3. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych osoby, o których mowa w pkt 1, mają prawo 

skontaktować się z Inspektorem  ochrony danych wyznaczonym przez administratora: drogą mailową na adres 

dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej; Jakakolwiek zmiana 

osób wyznaczonych na Inspektorów  ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 

4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko,  numer  telefonu, nazwę szkoły                         

i oznaczenie klasy. 

5. Uczestnicy konkursu „Imię dla kangurka” przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w punkcie 4 Regulaminu konkursu „Imię dla kangurka” jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, 

a ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie „Imię dla kangurka”. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania zadań związanych 

z przeprowadzeniem i wyłonieniem zwycięscy konkursu „Imię dla kangurka” na podstawie: 

mailto:dane.osobowe@piekary.pl


a) niezbędności przetwarzania do wykonania umowy - przyrzeczenia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),  

b) zgody na upublicznienie danych w sieci Internet, wyrażonej w trybie art. 6 ust.1 lit. a RODO; 

7. Dane osobowe uczestników konkursu „Imię dla kangurka” oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane przez okres do 5 lat od dnia zakończenia konkursu. 

8. Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 zostaną ujawnione: 

• Podmiotowi przetwarzającemu - MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy  

ul. Tarnogórskiej 4B/10, któremu powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron, 

• Facebook Inc., w związku z opublikowaniem informacji na profilu Urzędu Miasta Piekary Śląskie,  

• wszystkim zainteresowanym w związku z upublicznieniem informacji w sieci Internet na ww. stronach i portalach. 

9. Zuwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB, w tym 

Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w 

ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter 

powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. 

Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum); 

10. Każdemu uczestnikowi oraz jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom konkursu „imię dla kangurzycy” oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Osoby, o których mowa w pkt 1, mają prawo wycofać zgodę na ujawnienie swoich danych w sieci Internet  

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej. 

13. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, Administrator nie będzie podejmować 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 


