
ZGODA OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE 

 

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

               (imię i nazwisko Uczestnika)                                                                       (wiek) 

 

…………………………………………………………………. 

                (numer telefonu Opiekuna) 

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy informuje, że: 

1. Jest Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników Gry „Próba komisarza 

Mortki” (zwaną dalej Grą). 

2. Dane osobowe uczestników Gry będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

w celu: 

a. niezbędnym do udziału w Grze (od daty rejestracji do zakończenia Gry) a 

zwłaszcza do: 

 rejestracji uczestników do udziału w Grze, 

 przekazania informacji organizacyjnych związanych z  Grą m.in. podania 

wyników, 

b. marketingowym (od daty rejestracji przez okres 24 miesięcy) celem 

rozpropagowania informacji o Grze i działaniach statutowych Administratora na 

łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów Gry i na 

portalach społecznościowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia 

przystąpienie do udziału w Grze. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i 

sprostowania oraz  w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego dla przetwarzania danych (UODO). 

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym czasie, z tym 
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zastrzeżeniem,  że jej złożenie Administratorowi danych w okresie od dnia rejestracji do dnia  

zakończenia Gry, skutkować będzie zakończeniem udziału w Grze składającego to 

oświadczenie. Złożone oświadczenie nie będzie wpływać  na zgodność z prawem czynności 

związanych z przetwarzaniem  danych dokonanych przed Administratora do dnia otrzymania 

w/w oświadczenia. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy Dziecka (do lat 16) ……………………………….., wyrażam 

zgodę na: 

a. udział dziecka w Grze, 

b. przetwarzanie następujących danych osobowych Dziecka przez Administratora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w celach wskazanych w pkt. 2: 

 imię i nazwisko Dziecka, 

 wiek Dziecka.  

c. Przetwarzanie następujących moich danych osobowych: 

 imię i nazwisko 

 numer telefonu 

d. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na zasadach określonych w 

Regulaminie.  

 

 

  

Data i podpis Uczestnika lub Opiekuna 

 

………………………………………………….... 

 

 

 

 

 


