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Załącznik nr 1
Zgoda na udział w konkursie „Więcej wiesz o powodzi, lepiej się chronisz” i przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika konkursu
Ja niżej podpisany/-a
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad Uczestnikiem)
wyrażam zgodę na:
1) udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Więcej wiesz o powodzi, lepiej się chronisz” oraz
oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z regulaminem tego konkursu i akceptuję jego treść,
2) przetwarzanie danych osobowych dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka – Uczestnika konkursu)
na podstawie motywu 38 preambuły oraz art.8 w związku z art.6 Rozporządzenia RODO
(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 i zgodnie z „Ustawą o ochronie danych
osobowych” lub „UODO” – rozumie się przez to Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w zakresie imienia i nazwiska oraz informacji o szkole,
do której uczęszcza, przez Administratora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
w celach:
- wykonywania obowiązków związanych z konkursem pt. „Więcej wiesz o powodzi, lepiej się
chronisz”, którego organizatorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą
przy ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
- informacyjno-marketingowych (m.in. publikacja wyników na stronie internetowej Organizatora,
organizacja wystawy pokonkursowej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z organizacją
konkursu „Więcej wiesz o powodzi, lepiej się chronisz” (przyjęcie zgłoszenia do konkursu,
przetwarzanie danych w celu rozstrzygnięcia konkursu, stworzenie listy laureatów, kontakt ze szkołami
w celu powiadomienia o wygranej, wysyłki nagród na adres wskazanych szkół) przez TARRAYA S.A. z
siedzibą przy ul. Głogowskiej 108/6, 60-263 Poznań, NIP: 7792413660, jako Procesorowi, któremu
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy z dnia 18.12.2019.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap II –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” .

…..…………………………………………
(data i czytelny podpis Opiekuna prawnego)
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