
Oświadczenie  

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastycznym  „Błękitna Planeta” organizowanym przez 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  „WOD-KAN” sp. z o. o. oraz Bialskopodlaską Fundację 

Ekologiczną w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A mojego dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu plastycznego 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, 

nazwa szkoły, klasa) na profilu facebook BWiK „WOD-KAN” w ramach informacji o wyniku 

konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej uczestnika konkursu w ośrodku edukacyjnym 

mieszczącym się w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. 

4. Nadesłane prace nie będą zwracane – pozostaną do dyspozycji BWiK „WOD-KAN” sp. z o. 

o. oraz Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną. 

5. Administratorem danych mojego dziecka i moich są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  

„WOD-KAN” sp. z o. o. oraz Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna ul. Narutowicza 35A w 

Białej Podlaskiej. 

6. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  

konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z 

przepisów prawa. 

7. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili 

wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

regulaminie Konkursu 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  

 

 

 

 

 


