Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
“Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora przekazanych w załączniku 1
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu kreatywnego “Wymyśl i zbuduj
pojazd z klocków COBI”.

1. Organizator, którego dane podane są na wstępie, oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
jest administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych.
2. Opiekun/Opiekunowie prawni Uczestnika konkursu poda prawdziwe dane osobowe w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Przekazane dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.).
4. Przetwarzanie danych, w tym ich zbieranie, przechowywanie jest dokonywane w celach
związanych z realizacją Konkursu, przez COBI SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu
ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym prawo do wglądu, ich poprawiania,
usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie.
Przetwarzanie danych Uczestnika nastąpi wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie, poprzez podpisanie niniejszego załącznika.
5. Organizator informuje, że dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące osób do 18 roku życia muszą
być przekazane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika.
6.Organizator informuje, że na podstawie art. 7 pkt. 5, art. 24 i art. 32 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. przysługuje Uczestnikowi prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym
prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzania może zostać
odwołana w każdym czasie.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu
“Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI” przez COBI SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaskrów
11. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Akceptuję regulamin konkursu “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”.

Data………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna ustawowego autora pracy …………………………………………..

