Załącznik nr 2

Miejscowość......................, dn. ..............
.................................................................
.................................................................
(imię i nazwisko rodziców lub prawnych opiekunów)

G&K Rail Consulting Sp. z o.o.
Lisieckiego 35/6
40-070 Katowice

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

..........................................................................................................
..........................................................................................................
(proszę podać imię/imiona i nazwisko dziecka, klasę, szkołę)

-w konkursie „Mój monopol”, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Oświadczam
ponadto, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas wręczenia
nagrody konkursu „Mój monopol” oraz nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystywanie
wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wręczenia dyplomu konkursu przez
szkołę i sponsora, poprzez umieszczanie zdjęć/filmów na stronie internetowej, na profilach
Facebook oraz w programach telewizyjnych w celu informowania o konkursie i jego promocji.

............................................................
............................................................
............................................................
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Administratorem danych osobowych jest G&K Rail Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach ul.
Ks. Bpa. Arkadiusza Lisieckiego 35/6, tel. 729878304, mail. biuro@gkrc.pl zwany dalej
Administratorem.
 Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych: Łukasz Gemza,
e-mail: l.gemza@gkrc.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Treść klauzuli
informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

