KONKURS „POKAŻ, JAKĄ WAGĘ MA
NADZIEJA”
Karta zgłoszeniowa uczestnika

Imię i nazwisko autora projektu:

_____________________________________________________________________
Wiek autora projektu:

_____________________________________________________________________
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

_____________________________________________________________________
wyrażam zgodę:

Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych

mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………………… (imię i nazwisko
dziecka/podopiecznego) …….. (wiek) w związku z uczestnictwem w konkursie
,,POKAŻ, JAKĄ WAGĘ MA NADZIEJA”.
 TAK
 NIE

Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie na E- mail lub numer
telefonu komórkowego lub na messengera danych związanych z udziałem w
konkursie.
 TAK
 NIE

Jednocześnie oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie
do:

• żądania dostępu do danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem moich danych osobowych
jest firma ASPA ELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miechowity 1, 51-162, NIP:
8951870064, REGON: 020419150, KRS: 0000268940, z którą można się
skontaktować listownie, na wskazany powyżej adres oraz przez e-mail
iodo@aspa.pl.
Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe mojego

dziecka/podopiecznego mogą być przechowywane przez okres niezbędny do
wskazanych wyżej celów dotyczących konkursu, w którym moje

dziecko/podopieczny bierze udział do czasu cofnięcia przeze mnie zgody na

przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych,
na czas zgodny z przepisami prawa.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne dla

szczegółowo określonych powyżej celów, przy czym zgoda na przetwarzanie

danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie jest niezbędna do
wzięcia w nim udziału.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem dane Twojego

dziecka/podopiecznego możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je
na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług, producentom w przypadku

procesu reklamacyjnego oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście
tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

_______________________________________

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Prosimy wypełnić drukowanymi literami:
Adres e-mail___________________________________________________________

Numer telefonu komórkowego +48________________________________________
Adres zamieszkania_____________________________________________________

