
 
 

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w związku z udziałem w konkursie „Ja i mój przyjaciel Superkid” 

 
 
Ja, niżej podpisany(-na) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   
(imię, nazwisko, wiek, miejscowość, adres, e-mail, wizerunek) przez Profina Jolanta Gajda, 
ul. Kościelna 37, Poznań w celu wzięcia udziału w konkursie “Ja i mój przyjaciel SuperKid” 
prowadzonym na stronie www.superkid.pl. 
 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do 
niniejszego oświadczenia. 
 

……………………….………………….…………… 
 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

I. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
„RODO”) informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Ja i mój przyjaciel Superkid” jest 

jego Organizator. 
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji konkursu. 
3. Dane mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa lub umowy. 
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a następnie 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 
 

 
II. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo: 

 
1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 

na zasadach określonych w art. 15-17 RODO, 
2. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa UODO.  

 
 
Informujemy, że w celu skorzystania z praw, o których mowa w punktach II 1, 2 i 3, w tym cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, należy skontaktować się z Organizatorem 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pomoc@superkid.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. 

 
 

 

http://www.superkid.pl/

