
 

 

Załącznik 1 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie 
„……………………………………………………………………….” w ramach kampanii Tyskie Żywioły 2019 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
…........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
…........................................................... ….........................................................  
(wiek, nazwa szkoły lub przedszkola)  
 
…........................................................................................................................ 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna, kontakt: e-mail) 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego treść. 
 
 
 
RODO - obowiązek informacyjny  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1. Administratorem przekazanych w konkursie danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49, e-mail: iod@umtychy.pl. 
3. Administrator danych osobowych przetwarza przekazane w konkursie dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia kampanii edukacji ekologicznej „Tyskie Żywioły”; 
5. Przekazane w konkursie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt . 4, a po 

tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
podanych przez Pana/Panią danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. Podane  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
11. Podane  dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 
 
 
….............................................................                        ….................................... 
Czytelny podpis rodzica                  Miejscowość i data 
(Opiekuna prawnego) uczestnika konkursu  

 
 


