
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO WYGRAJ PREZENT DLA MAMY!

Imię i nazwisko dziecka .....................................................................  wiek: .................................................................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:.......................................... tel:.......................................................................

Adres, na który ma zostać wysłana nagroda w przypadku wygranej 
................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Zgoda Oświadczenie Opiekuna Prawnego :
1 .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................................................. w konkursie plastycznym Wygraj Prezent dla
Mamy.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie   
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Wyrażam zgodę w przypadku Zwycięstwa mojego dziecka w konkursie na nieodpłatne    i nieograniczone w czasie publikowanie pracy mojego dziecka na
portalach społecznościowych marki Minka Nails i oficjalnych stronach internetowych
4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka określonych w konkursie w przypadku Zwycięstwa w celach ogłoszenia wyników
konkursu.
5. Podanie przeze mnie moich danych osobowych i mojego dziecka jest dobrowolne, ale i tez niezbędne do zgłoszenia pracy dziecka w konkursie.
6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz zostałem(-am) poinformowany (-a), że niniejszy formularz
konkursowy stanowi integralną część regulaminu. 

                                                                                                        …................................................................................
                                                                                                                           podpis opiekuna prawnego

  

              
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest właściciel marki Minka Nails  NIP. 6262801603 z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Minka Nails – sekretariat@minkanails.pl .
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej wyżej zgody w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i ogłoszenia wyników.
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia
wszelkich obowiązków prawnych związanych z konkursem.
5. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych
zgodnie z ust. 2. 
6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
 
                  
                                                         
                                                                                                                 …................................................................................
                                                                                                                            podpis opiekuna prawnego 


