
ZAŁĄCZNIK 2 

ZGODA (rodzic / opiekun prawny + dziecko) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 w odniesieniu do 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) 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych  

przez Centra Fantazja Sp. z o.o., mieszczącą się przy ul. Podpromie 10, 35 – 045 Rzeszów, w celu: 

□  organizacji i prawidłowego (zgodnego z 

Regulaminem) przeprowadzenia 5. Edycji 

Konkursu Eko – Wprawki – Zabawki 

□  promocyjnym, polegającym na: 

umieszczeniu naszego wizerunku i informacji o nas  

w mediach, materiałach prasowych, broszurach informacyjnych, 

stronie internetowej organizatora oraz nieodpłatnej publikacji 

pracy konkursowej  

(czynności wynikające z organizacyjnych zasad konkursu) 

Przed wyrażeniem zgody zostałam/zostałem poinformowany, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, oraz że 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. 

 

data,  podpis osoby, której dane dotyczą 

 

data,  podpis osoby, której dane dotyczą 

 

ZGODA (opiekun grupy dzieci) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 w odniesieniu do 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) 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

przez Centra Fantazja Sp. z o.o., mieszczącą się przy ul. Podpromie 10, 35 – 045 Rzeszów, w celu: 

□  organizacji i prawidłowego (zgodnego z 

Regulaminem) przeprowadzenia 5. Edycji 

Konkursu Eko – Wprawki – Zabawki 

□  promocyjnym, polegającym na: 

umieszczeniu mojego wizerunku i informacji o mnie  

w mediach, materiałach prasowych, broszurach informacyjnych, 

stronie internetowej organizatora oraz nieodpłatnej publikacji 

pracy konkursowej  

(czynności wynikające z organizacyjnych zasad konkursu) 

Przed wyrażeniem zgody zostałam/zostałem poinformowany, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, oraz że 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. 

 

data,  podpis osoby, której dane dotyczą 

 

data,  podpis osoby, której dane dotyczą 

 

 


