
Załącznik nr 2 do Regulaminu
        konkursu

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie w przypadku zgłoszenia przez osobę pełnoletnią

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  w  celu
uczestnictwa w konkursie „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!”
Zostałam/em  poinformowany  o  prawie  wglądu  do  moich  danych  osobowych  oraz  o
możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na opublikowanie w materiałach informacyjnych i  promocyjnych  mojego
wizerunku, imienia i nazwiska oraz zdjęć balkonu ogrodu wraz z podaniem informacji,  w
której części Słupska znajduje się zgłoszony obiekt.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. ), dalej „RODO”

2. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu miejsce zostało zagospodarowane przeze mnie
lub przy moim udziale.

Słupsk, ………………… 2021 r.
……………………………………
          podpis osoby zgłaszającej

Oświadczenie w przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/podopiecznego
…..............................................  zawartych  w  zgłoszeniu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami
dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  w celu  uczestnictwa  w konkursie  „Pokaż  swój
zielony balkon lub ogródek podwórkowy!” Zostałam/em poinformowany o prawie wglądu
do tych danych osobowych oraz o możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na opublikowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych wizerunku
oraz  imienia  i  nazwiska  mojego  dziecka/podopiecznego,  zdjęć  balkonu,  ogrodu  wraz
z podaniem informacji w jakiej części Słupska znajduje się zgłoszony obiekt.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. ), dalej „RODO”.

2.  Oświadczam, że zgłoszone do konkursu miejsce zostało zagospodarowane przeze mnie
lub przy moim udziale.

Słupsk, ………………… 2021 r.
…………………………………………    
podpis rodzica/opiekuna osoby zgłaszającej
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