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Załącznik nr 1 

A1 
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie Płachta Nagród 

dotyczy Uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia lub Uczestnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 

roku życia i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………..…….…... 

Adres e-mail ………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jestem rodzicem 

(opiekunem prawnym) podanych przez Opiekuna Uczestnika w niniejszym zgłoszeniu do Konkursu „Płachta Nagród” dla celów 

organizacji i przeprowadzenia w/w Konkursu zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Płachta Nagród” i w imieniu swoim oraz dziecka, którego jestem 

rodzicem (opiekunem prawnym) akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

                                                                  

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

  

Klauzula informacyjna RODO: 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu jest Nofsza spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk 

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: office@nofsza.pl Dane dot. Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są również na stronie www.nofsza.pl 

3. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu: 

a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

b. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń 

c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w 

celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest: 

5. zgoda rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

6. prawnie uzasadniony interes w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

7. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). 

8. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu, oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administrator 

podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.  
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9.  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Dane osobowe 

Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,  

w którym upłynął termin płatności podatku.  

10. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzicom / opiekunom prawnym Uczestników Konkursu oraz Opiekunom przysługuje 

prawo do:  

a. - dostępu do podanych danych osobowych,  

b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia  

c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te 

dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże 

Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia 

sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 

interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: office@nofsza.pl lub 

adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na 

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

cofnięciem. 

12. Rodzicom / opiekunom prawnym, Uczestnikom Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13.  Rodzice / opiekunowie prawni Uczestników Konkursu oraz Opiekun wyrażają zgodę na wskazanie imion i nazwisk Laureatów 

Konkursu wraz z imionami i nazwiskami ich Opiekunów na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

 


