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Deklaracja wyrażenia zgody: 

Ja niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz dziecka 
 

…………………………………………………………………    ………………. 
(imię i nazwisko dziecka)                                                       (wiek, klasa) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez „Wodociągi Płockie” 

 Sp. z o.o. dla potrzeb działań promocyjnych Spółki związanych z konkursem pt. „Kanalizacyjny 

detektyw na tropie", organizowanego na terenie miasta Płock. 

Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, wysyłając informację ma adres: iod@wodociagi.pl Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekunki prawnej 

…………………………………………………………………………................................................ 

......…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres/ telefon kontaktowy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) – organizator konkursu informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu, pozyskanych w 

związku z konkursem „Kanalizacyjny detektyw na tropie" jest Spółka “Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. 
Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-
mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Administrator otrzymane dane osobowe będzie przetwarzać w celu: 
a) realizacji konkursu, o którym mowa w § 1;  
b) realizacji działań podatkowo - rachunkowych;  
c) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji; 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny będą 
przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz realizacji celów promocyjnych Organizatora, nie 
dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. 
Po ustaniu wyżej opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą uczestnika konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny i jest 
niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, są lub mogą zostać: podmioty, 
którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy 
administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to 
z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Każdemu z uczestników konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych 
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(na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 
określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na 
podstawie art. 20 RODO). 

8. Każdemu z uczestników konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody równoznaczne jest z wycofaniem się z udziału w konkursie. Cofnięcie zgody nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnikowi konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. 

10. Dane osobowe uczestników konkursu, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

Akceptuję: 

 

 

 

………………………………………………….. 
(data i podpis opiekuna prawnego) 
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