
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 
plastycznego „Mały Kazub, to JA!” zbieranych przez Biuro Nieruchomości Krystiana Driwy 
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Chmielno. 

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie
plastycznym  organizowanym  przez  Biuro  Nieruchomości  Krystiana  Driwy  oraz  Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie oddział Chmielno, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika,
imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust
1 lit.  a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Krystiana Driwy, ul. Rynek 2/2 83-
340 Sierakowice, e-mail: a.wozniak@  driwanieruchomosci.pl  , tel. 698 455 407 oraz Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oddział Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20 83-333 Chmielno.

2. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie organizowane 
przez Biuro Nieruchomości Krystiana Driwy oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział 
Chmielno, jakim jest konkurs plastyczny.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 
ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą
być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.  Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko  podmioty  uprawnione na  mocy prawa do odbioru
danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, nie dłużej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

-sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

-usunięcia swoich danych art. 17 RODO,

-ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

-przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,

- do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w konkursie jest jednocześnie zgoda na ich 
udostępnienie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)

mailto:a.wozniak@centrumposrednika.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

………………..……….…………….
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
niepełnoletniego dziecka....................................................................................................wiek........
Zgoda  udzielana  jest  wyłącznie  do  przetwarzania  danych  oraz  ich  udostępniania  na  potrzeby
konkursu plastycznego  „Mały  Kaszub,  to  JA!”  organizowanego  przez   Biuro  Nieruchomości
Krystiana Driwy oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Chmielno.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku
mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie. 
Wyrażam zgodę na publikacji zdjęć kandydata przy odbiorze nagrody. 

..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

………………..……….…………….
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 
niepełnoletniego dziecka………………………………………………………………………….

w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w 
konkursie plastycznym „Mały Kaszub, to JA!”

Niniejsza zgoda:

• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi 

na celu promocję organizowanego przedsięwzięcia poprzez  Biuro Nieruchomości Krystiana 

Driwy oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Chmielno;

• dotyczy  umieszczania  wizerunku  na  stronach  internetowych  oraz  na  profilach  portali

społecznościowych: Facebook, Youtube.

………………..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)


