Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu „Mój wymarzony tramwaj”

Karta zgłoszeniowa uczestnika
Imię i nazwisko autora Pracy:
……………………………………………………………………..
Wiek autora Pracy: ……………………………………………….
Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka/podopiecznego

…………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
…….. (wiek) oraz swoich w związku z uczestnictwem w konkursie ,,Mój wymarzony
tramwaj” zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, do celów związanych
bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz w celach promocyjnych
i informacyjnych Organizatora Konkursu.
b) nieodpłatną publikację przesłanych zdjęć w miesięczniku Silesia Tram News lub na
stronie internetowej Organizatora, w publikacjach promocyjnych i informacyjnych
Organizatora Konkursu;
c) wprowadzenie zdjęć do pamięci komputera i jego przechowywania w tej pamięci oraz
na serwerach wewnętrznych i zewnętrznych Organizatora Konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie przesłanych zdjęć Pracy którą moje
dziecko/podopieczny/a wykonało samodzielnie.

…………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Prosimy wypełnić drukowanymi literami:

Adres e-mail

……………………………… …………………………..

Numer telefonu komórkowego

+48……………………..………………………………...

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE
L 2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych są: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506
Chorzów.
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@tramsilesia.pl
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wskazanego poniżej celu.
4) Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora
oraz podmioty upoważnione z przepisami prawa a także podmioty przetwarzające w oparciu o zawarte
umowy.
5) Dane będą przechowywane do ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody. Zgodę można wycofać
w każdym momencie ze skutkiem ex nunc - tzn. od chwili złożenia stosownego oświadczenia woli na
przyszłość.
6) Do treści danych przysługuje prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, są przetwarzane na obszarze
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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