
_________________________________________________________________________________ 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 
 
________________________             _____________________________  
         (imię i nazwisko)                            (miejscowość, data) 
 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________ (imię i nazwisko)      

w  Konkursie pn. „Mali Bajkopisarze cz. II” i oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu 

Konkursu „Mali Bajkopisarze cz. II” oraz że w całości akceptuję jego postanowienia. 

 
___________________________________                       __________________________________ 
 (data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                            (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)                             
                                       

 
 
 
 
 
 
________________________             _____________________________  
         (imię i nazwisko)                            (miejscowość, data) 
 

 

W związku z udziałem w Konkursie pn. „Mali Bajkopisarze cz. II” wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka _____________________________________(imię 

i nazwisko) przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 

19, 61-814 Poznań w celu: 

□ udziału w konkursie „Mali Bajkopisarze II” i przyznania nagród, 

□ zamieszczenia imienia i nazwiska mojego dziecka wraz z nazwą placówki przedszkolnej, do której 

uczęszcza w książeczce ze zwycięskimi pracami oraz na stronie internetowej www.zzo.pl 

 

 

 

___________________________________                       __________________________________ 
 (data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                            (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)                             
                                       

__________________________________________________________________________________                  

                     

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych  

z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu 

sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. 



_________________________________________________________________________________ 
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

4. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań 

lub kontakt e-mail: iod@zzo.pl  

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane dziecka biorącego udział w Konkursie zostaną przekazane do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 

Poznania ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, ow@um.poznan.pl.  

7. Posiadają Państwo prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO 

e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw 

znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

11. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść 

skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

Zapoznałam się z klauzulą informacyjną        ________________________________________ 
                                                                                  (data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)  
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną        ________________________________________ 
                                                                                   (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)                     
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