
Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na nazwę dla 

terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia znajdującego się we 

Włoszakowicach przy ulicy Zalesie i wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku przez Organizatora – 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, w celach związanych z organizacją 

konkursu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, 

fotografowanie i utrwalanie na nośnikach cyfrowych oraz publiczne odtwarzanie w portalach 

informacyjnych, w prasie oraz w broszurach, ulotkach itd..  

 

Włoszakowice, dnia ………..2022r.………….…………………………….. 

czytelny podpis  rodzica /opiekuna prawnego  

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu  

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 

(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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice. 

2. Podanie danych osobowych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, ale 

niezbędne w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji 

konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia (tj. osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane 

będą w celach:  

a) prowadzenia i promocji Konkursu,  

b) wyłonienia i ogłoszenia nazwisk laureatów Konkursu,  

c) przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez 

Organizatora Konkursu.  

5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, i przenoszenia, a także prawo do 

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia w tym 

zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  



6. Uczestnicy mogą kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres administratora bądź 

adres e-mail: iod@wloszakowice.  

7. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

8. Dane mogą być udostępniane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  

9. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu dane 

osobowe zostaną usunięte. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą 

przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

10. Uczestnicy konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie ich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej  

 

Włoszakowice, dnia ………..2022r.………….…………………………….. 

czytelny podpis  rodzica /opiekuna prawnego  

 
 

mailto:iod@um.warszawa.pl

