
 
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

z okazji Dnia Matki 
 
 

Zgoda na udział w konkursie 

Ja, niżej podpisany
1
 oświadczam, że  

 
□ Wyrażam zgodę       □  Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych, w ramach mojego udziału w konkursie z okazji Dnia Matki. 
 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej nie wyrażenie, uniemożliwi udział w konkursie. 

 

Klauzula informacyjna, dotycząca ochrony danych osobowych,  dostępna jest na stronie internetowej: 
http://pk.kepno.pl/rodo-konkurs.pdf 
 

 
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną i własnoręcznym podpisem  

potwierdzam wyrażone powyżej zgody. 
 
 

 ………………………………………………………… 
              (data i podpis) 

 
  

                                                           
1
 W przypadku zgody wyrażonej w imieniu osoby małoletniej, podpisuje rodzic lub prawny opiekun.  



Klauzula informacyjna w związku z udziałem w biegu 

 

Drogi Uczestniku,  
Organizator konkursu chce zapewnić skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Zależy nam, żeby Twoje 
dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce. Dodatkowo, chcemy Cię przejrzyście 
informować o wykorzystywaniu Twoich danych i przysługujących Ci prawach. Dążąc do wskazanego wyżej 
celu, przekazujemy informacje o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w związku z udziałem w konkur-
sie. 
 
Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
PROJEKT Kępno Spółka z o.o. 
ul. Sportowa 9 
63-600 Kępno 

2. InspektorOchronyDanych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobo-
wych i realizacji Państwa praw. 
Dane kontaktowe: 
Karol Nawrot, iod@aboutit.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych 
osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

4. Kategorie danych: 
Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail. 

5. Odbiorcy danych: 
Dane będą przetwarzane wyłącznie przez 
uprawnionych pracowników administratora 
oraz firmy i instytucje, z którymi Administra-
tor współpracuje podczas organizacji kon-
kursu. 

6. Państwa prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas 
Państwa danych przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do treści danych na pod-

stawie art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na pod-

stawie art. 16 Rozporządzenia; 

3) prawo do usunięcia danych na podsta-
wie art. 17 Rozporządzenia; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych na podstawie art. 18 Rozporzą-
dzenia; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na podstawie art. 
21 Rozporządzenia; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w Warszawie; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych, w sytuacji 
gdy dane, które przetwarzamy pozyska-
liśmy na podstawie Państwa zgody. Cof-
nięcie zgody nie może jednak wpływać 
na zgodność z prawem ich przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie 
państwa zgody przed jej wycofaniem. 

7. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane do 
dnia wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 
5 lat. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 
Dane nie będą poddane zautomatyzowane-
mu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu.  

9. Przekazywanie do Państwa trzeciego: 
Dane osobowe nie będą przekazywane do 
Państwa trzeciego. 

10. Dobrowolność: 
Podanie danych jest dobrowolne, ale nie-
zbędne do udziału w konkursie. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


