
Załącznik Nr 1 

  do Regulaminu „Konkursu katarzynkowego”  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja __________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz w celach 

promocyjnych i informacyjnych Organizatorów. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach podczas wycieczki w dn. 27.11.2021 r. w celach promocyjnych  

i informacyjnych związanych z realizacją Konkursu przez Organizatorów– w nieograniczonej 

ilości i czasie. 

 

 

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

              (data,  podpis uczestnika, numer telefonu kontaktowego ) 

 

 

 

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 Pani/Pana danych osobowych są: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów.  

2) Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@tram-silesia.pl 

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wskazanego poniżej celu. 

4) Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany ww. celu. 

5) Odbiorcami Pani/Pana 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. 

6) 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.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, są przetwarzane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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