
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  
„Z nowym zapałem w kolejny rok!” zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

 
 

Formularz zgłoszeniowy nr 1 
dla Uczestnika indywidualnego 

 
Drogi rodzicu/opiekunie, wypełnij CZYTELNIE wszystkie pola niniejszego formularza  

i prześlij go wraz z pracą dziecka – jest to warunek konieczny, aby przystąpić  
do konkursu „Z nowym zapałem w kolejny rok!”. 

 
UWAGA: Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

 
 
 

1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko oraz wiek dziecka biorącego udział w konkursie: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Adres mailowy do kontaktu: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Adres pocztowy (posłuży do wysyłki nagrody w przypadku jej przyznania): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Numer telefonu (posłuży do kontaktu, gdy wysyłka wiadomości na podany przez Uczestnika  
adres mailowy będzie nieskuteczna): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Login konta w SuperKid.pl 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Podpis rodzica/opiekuna 
 
 

………………………………………………….. 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

w konkursie „Z nowym zapałem w kolejny rok!”. 

 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z Regulaminem 
konkursu oraz ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 2002 r., 
poz.926 z póź. zm./ oraz na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej pracy w celach informacyjnych  
i promocyjnych przez Organizatora konkursu. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 

  

………………………………………………….………………………………….  

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 



 
 

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w związku z udziałem w konkursie „Z nowym zapałem w kolejny rok!” 

 
 
Ja, niżej podpisany(-a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   
(imię, nazwisko, wiek, miejscowość, adres, e-mail, wizerunek) przez Profina Jolanta Gajda, 
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w celu wzięcia udziału w konkursie „Z nowym zapałem w 
kolejny rok!” prowadzonym na stronie www.superkid.pl. 
 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik  
do tego 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 27.04.2016 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 (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Z nowym zapałem w kolejny rok!” 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/

	SuperKid-Z-nowym-zapalem-w-kolejny-rok-4a.Formularz1-dziecko
	SuperKid-Z-nowym-zapalem-w-kolejny-rok-3.ZgodaOpiekunaPrawnego
	SuperKid-Z-nowym-zapalem-w-kolejny-rok-2.ZgodaRODO

