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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO 
UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

…………………………………………………..

(miejscowość, data) 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika 

konkursu) 

zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w konkursie  

 

„Nie palę – chcę być zdrowy” 
                                                                                                (nazwa konkursu) 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace* jest/są* wynikiem własnej twórczości 

Uczestnika konkursu i nie narusza/ją praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie 

została/y zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz  Uczestnika konkursu danych osobowych przez Administratora  

                                                                              

danych:   

                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie 
                                                                 (właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

 

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia. 

 

 

 

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

            (podpis przedstawiciela ustawowego) 

  



 

 

 

F/IT/PT/PZ/01/02/02  

Data wydania: 08-02-2019 r. 

Strona 2 (2) 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami rozporządzenia 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),  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie 
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych  jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie z siedzibą 

w Międzychodzie ul. Strzelecka 12 z którym można się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie PSSE w Międzychodzie ul. Strzelecka 12; 

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie : psse.miedzychod@pis.gov.pl 

- telefonicznie: 95 748 2411 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez 

elektroniczną skrzynkę podawczą lub e-mailem na adres: sekretariat@psse-miedzychod.pl 

 

3. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do:  sporządzenia wykazu osób uczestniczących  

w konkursie i publikacji wizerunku w dokumentacji fotograficznej , mediach społecznościowych. 

 

Cele i podstawy przetwarzania 

            Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie pt.: „Nie palę – chcę być  

            Zdrowy”. 

            Okres przechowywania danych: do 30.06.2020r. 

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

                                                                                                            

 

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

 (podpis przedstawiciela ustawowego) 

* właściwe podkreślić 


