
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

................................................................................................................................................................ 

(imię, nazwisko dziecka) 

 

................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa i nr szkoły/przedszkola, klasa/grupa) 

 

................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko oraz adres e-mail lub tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego1) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich przez 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu, jako administratora, na potrzeby przeprowadzenia i promocji 

wyników konkursu związanego z projektem torby ekologicznej. 

Administrator informuje, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie 

oświadczenia o wycofaniu zgody w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 

Zwycięstwa 36 bądź przesłanie zeskanowanego na adres e-mail: odo@pzogliwice.pl. Wycofanie 

zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

.........................................................................  

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 
1 Dane podawana dobrowolnie w celu usprawnienia komunikacji dotyczącej wyników konkursu. 



 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na prezentację pracy oraz zamieszczenie danych osobowych 

mojego dziecka na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

(www.pzogliwice.pl), w prasie lokalnej (m.in.: w Nowinach Gliwickich oraz w Miejskim Serwisie 

Informacyjnym – Gliwice) na potrzeby promocji wyników konkursu związanego z projektem torby 

ekologicznej. 

 

.........................................................................  

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z 

o.o. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, 

2) może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób: listownie na adres: ul. 

Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice lub przez e-mail: odo@pzogliwice.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 

związanego z projektem torby ekologicznej na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy informatyczne w związku z obsługą strony 

internetowej administratora (ze względu na prezentację prac na stronie) oraz partnerzy medialni 

(prasa), 

 

 

 
2 Właściwe podkreślić. 



 

 

5) dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji 

wyników konkursu związanego z projektem torby ekologicznej do czasu wycofania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, 

6) posiada Pani/Pan/dziecko prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia, 

prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody nie będzie 

możliwy udział pracy dziecka w konkursie, otrzymanie Upominku lub Nagrody Głównej oraz 

prezentacja otrzymanych prac, 

9) dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, 

10) dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

 

......................................................................... 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


