
OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZNAJDUJE SIĘ W PRACY KONKURSOWEJ  

  

1. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celach promocyjnych lub innych, znajdującego się  

w pracach zgłoszonych do Konkursu ph. #BĄDŹ_NA_5! WIOSENNY PIĘCIOBÓJ WOLONTARIACKI 

organizowanego przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.  

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

konkursu i wyrażam / nie wyrażam* zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na potrzeby konkursu. 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej . 

 

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

     (podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                              (podpis uczestnika konkursu) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana córki/syna*  danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w 00-561 
Warszawa ul. Mokotowska 14 ; 

2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: 
iod@pck.org.pl 

3) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna* przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu #BĄDŹ_NA_5! 
WIOSENNY PIĘCIOBÓJ WOLONTARIACKI na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. 

4) Odbiorcą danych Pani/Pana córki/syna* będzie Polski Czerwony Krzyż. 

5) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna* będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna*nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  danych Pani/Pana córki/syna* oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/Pana córki/syna* jest dobrowolne ale  niezbędne do 
udziału w Konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
i nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana córki/syna*  narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) ) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna* nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.  
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


