Załącznik numer 1 do Regulaminu „ Konkurs na Prezesa Aquadromu”

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„Zostań Prezesem Aquadromu przez jeden dzień”

Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię Nazwisko:………………………………………………………………………………
Wiek:……………………………………………………………………………………………..

Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu:
Imię Nazwisko:……………………………………………………………………………….
Numer telefonu kontaktowego:……………………………………………………….
OŚWIADCZENIE

1. Ja, ………………………………………………….niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w Konkursie organizowanym przez Aquadrom i jednocześnie akceptuję Regulamin tego
Konkursu.
Podpis opiekuna:…………………………………………………………………………….

2. Wyrażam zgodę na prezentowania i publikację zgłoszonej pracy konkursowej w celach
promocyjnych w prasie, telewizji, Facebooku, na stronie internetowej Aquadromu oraz we
własnych wydawnictwach.

Podpis opiekuna:…………………………………………………………………………….

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

1. Niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………..…, zamieszkały/a
w………………………………………………………………………………………………………………………….…………….,
ul………………………………………………………., nr PESEL…………………………..……………., niniejszym
wyrażam zgodę na wykorzystywanie swojego/dziecka (niepotrzebne skreślić) wizerunku
przez Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95 A, 41-706 Ruda Śląska
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504,
kapitał zakładowy 59 517 350,00 zł,– dalej zwaną Aquadromem
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Aquadrom Sp. z o.o. lub przez inne osoby na
zlecenie Aquadromu Sp. z o. o. wizerunku, w tym na obrót zdjęciami, na których utrwalono
ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami

i

metodami,

rozpowszechnianie

oraz

publikowanie

jak

również

rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach, w tym elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promocyjnych;
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw.
4. Aquadrom Sp. z o.o. może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku
na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celach marketingowych.
5. Oświadczam, iż niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna.

6. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

…………………………………

…………………………..………………………

(data, miejscowość)

(czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna)

Niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kłodnickiej 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w

sprawach

związanych

z

ochroną

danych

osobowych

pod

adresem

e-mail:

iod@aquadrom.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu, promocji własnych usług oraz zebrania i publikacji dokumentacji fotograficznej
podczas odbierania nagrody otrzymanej po wygranym Konkursie przeprowadzonym przez
Aquadrom.
4) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1a RODO, czyli
dobrowolna zgoda.
5) Pana/Pani dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu będą
przetwarzane przez okres od dnia 05.02.2019r. do 15.02.2019. Do pozostałych celów dane
będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody);
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
9) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;

………………...........................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

