Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia ucznia

OŚWIADCZENIA UCZNIA
ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM KLASY W KONKURSIE „ZALOGUJ CZYSTE POWIETRZE”
ORGANIZOWANYM PRZEZ FORMASTER S.A.
……………………, dnia …………………………r.
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………….…………………..,
(Imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………………….…………………..,
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczniów, których klasy uczestniczą w Konkursie, ich rodziców bądź opiekunów
prawnych (w przypadku, gdy uczeń nie jest osobą pełnoletnią) oraz Zgłaszających jest Organizator - Formaster S.A. z
siedzibą przy ul. Fabrycznej 24 w Kielcach (25-818 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS 0000080942, legitymująca się numerem
NIP: 959-01-22-245 i numerem REGON: 290670483.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem:
iod@dafipro.pl lub w formie pisemnej pod adresem ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce.
Dane osobowe uczniów będą przetwarzane:
a) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności w zakresie
dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej Nagrody w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celach niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji Konkursu „ZALOGUJ CZYSTE POWIETRZE”, w tym
wyłonienia laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, wydania Nagrody Głównej oraz w celach
promocyjnych Administratora w mediach społecznościowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe rodziców bądź opiekunów prawnych będą przetwarzane:
a) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności w zakresie
dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej Nagrody w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności (i)
zapewnienia ważności czynności zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych poprzez pobranie zgody jej
przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksy cywilny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1025) oraz (ii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane:
a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności (i)
uzupełnienia i przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej, (ii) kontaktu z
Organizatorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie świadczonych na rzecz
Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, dostawcy usług IT oraz dostawcy innych usług dodatkowych
związanych z organizacją Konkursu.
Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Organizatorze – przez okres wskazany w przepisach prawa;

w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Organizatora – przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Organizatora przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych,
obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie
możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie przez klasę.
Cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody
dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: iod@dafipro.pl lub pod adresem ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce.

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „ZALOGUJ CZYSTE POWIETRZE” (tj.
przez Formaster S.A.) moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka / dziecka, pozostającego
pod moją opieką prawną*, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu „ZALOGUJ CZYSTE
POWIETRZE”, w tym wyłonienia laureatów, poinformowania o jego wynikach, wydania Nagrody oraz w celach
promocyjnych Administratora (publikacja w mediach społecznościowych), zgodnie z 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), dalej jako: „RODO” w
zw. z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksy cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).**
…………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego***

*należy podkreślić prawidłową informację. W przypadku gdy uczeń jest osobą pełnoletnią, oświadczenie jest składane i podpisywane bezpośrednio przez dziecko.
**wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału klasy w konkursie.
***oświadczenie musi być podpisane bezpośrednio przez dziecko, w przypadku gdy dziecko jest osobą pełnoletnią

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu „ZALOGUJ CZYSTE
POWIETRZE” (tj. przez Formaster S.A.) mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka / dziecka,
pozostającego pod moją opieką prawną* zawartego w pracy konkursowej, w celach promocyjnych Administratora
w mediach społecznościowych, przez okres 5 lat.**
…………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego***

*należy podkreślić prawidłową informację. W przypadku gdy uczeń jest osobą pełnoletnią, oświadczenie jest składane i podpisywane bezpośrednio przez dziecko.
*** oświadczenie musi być podpisane bezpośrednio przez dziecko, w przypadku gdy dziecko jest osobą pełnoletnią.

