
Grodków, dnia  ………………….2021 r. 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS PLASTYCZNY – „POCZTÓWKA DO MIKOŁAJA” 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………… 
 
WIEK: …………………. 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………….. 
 
 
Dane opiekuna: 
 
IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy …………………………………………… 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem”,  

 

Ja, niżej podpisana(y) będąc opiekunem prawnym wyrażam zgodę na przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu plastycznego – „POCZTÓWKA DO MIKOŁAJA” danych osobowych mojego  

 

dziecka: ………………………………………….… (imię i nazwisko dziecka) w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu 

zamieszkania, w tym na podanie imienia i nazwiska oraz wieku dziecka na stronie www.smgrodkow.pl  oraz moich danych 

osobowych w postaci imieniu i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.  

 
   

 

…………………………………………………….. 

                     data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

                                                              

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zwanego 

dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie ul. Chrobrego 5, 49-200 

Grodków,      nr   Tel. 77 415 55 26, adres e-mail: prezes@smgrodkow.pl. 

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych winno się kierować na e-mail lub adres siedziby wskazane powyżej. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych związanych 

z Konkursem „Pocztówka do Mikołaja”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia: 
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu 

przetwarzania. 
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz 
prawo cofnięcia zgody. 

6. W związku z tym, że przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia), przysługuje 

Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie uzyskanej zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

        

 
 

 
 
…………………………………………………….. 
          data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:prezes@smgrodkow.pl

