
Załącznik do Regulaminu Konkursu "Łyżwy są fajne!!!" 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

............................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko i szkoła uczestnika konkursu, np: Staś Pytalski, Gimnazjum 99) 

 

na udział w konkursie łyżwiarskim "Łyżwy są fajne!!!". 

Oświadczam, że Regulamin Konkursu dostępny na stronie lyzwysafajne.pl jest mi znany. 

....................................     ..............................................     .......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis uczestnika konkursu) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Administratorem danych osobowych związanych z rejestracją w serwisie endomondo.com jest Under Armour - właściciel              
aplikacji Endomondo. 
  
Administratorem danych związanych z wyrażeniem zgody na udział osoby w wieku 13-17 lat jest Maciej Kacprzak, nauczyciel                 
SLO im. R. Traugutta w Zgierzu. 
  
Dane związane z wyrażeniem zgody przetwarzane będą w celu dopuszczenia do udziału w turnieju "Łyżwy są fajne!!!" osób w                   
wieku 13-17 lat. 
  
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać              
Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są                   
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,                
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  
Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych jest równoznaczne z usunięciem z rywalizacji osoby, której dotyczy               
wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 
  
Państwa dane przechowywane będą jedynie przez okres trwania turnieju "Łyżwy są fajne!!!", a po jego zakończeniu zostaną                 
usunięte. 
  
Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że zajdzie konieczność skorzystania z usług zewnętrznych               
kancelarii prawnych lub ujawnienie  danych będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa. 
  
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193               

Warszawa  

W stosunku do Państwa nie są  podejmowane  decyzje w sposób zautomatyzowany i  Państwa dane nie są profilowane. 
  
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią powyższej klauzuli. ………………………………………………………….. 

lyzwysafajne.pl 
facebook.com/lyzwysafajne 


