
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na imiona sokołów 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO* NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

(podpisany formularz należy przekazać do ZEC Wołomin w przypadku, kiedy uczestnik konkursu nie 

osiągnął pełnoletności)  

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………………………..   

Dane rodzica / opiekuna prawnego* do kontaktu:  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………………...……………………………..  

Adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………………………………………….  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu na imiona sokołów, organizowanego 

przez ZEC Wołomin i akceptuję jego warunki.  

Zgoda na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę dla …………………………………………………………… na udział w Konkursie na imiona sokołów, 

organizowanym przez ZEC Wołomin oraz wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska we 

wszelkich ogłoszeniach, mediach społecznościowych ZEC Wołomin - Facebook, zapowiedziach i 

informacjach o nim i jego wynikach. 

……………………………………………………….  

CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU  

………………………………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

*niepotrzebne skreślić  

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Prezes Zakładu Energetyki 

Cieplnej z siedzibą w Wołominie, ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 55 80, e-

mail: sekretariat@zec.wolomin.pl zwany w dalszej części Administratorem. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

organizowanego konkursu poprzez adres mailowy: daneosobowe@zec.wolomin.pl.  

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie 

internetowej ZEC Wołomin oraz w mediach społecznościowych - na Facebooku: 

www.facebook.com/ZECWolomin w związku z promocją wydarzenia, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 
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4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. 

prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim 

udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, 

archiwizację dokumentów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie wyrażonej 

zgody.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia laureatów konkursu, a po tym czasie 

przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach przez czas określony w tych przepisach.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wyborze zaproponowanego przez nich 

imienia.  

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być organy publiczne, którym 

Administrator może udostępnić dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

3) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

4) prawo do zaprzestania przetwarzania danych w zakresie udzielonej zgody, 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 

Polsce. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03. 

6) Uczestnikom nie przysługuje prawo do przenoszenia danych. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


