Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie
przez MPS International Sp. z o.o. w Koszalinie pracy wykonanej przez moje dziecko
………………………………………………........................................................... (imię i nazwisko dziecka) na
konkurs plastyczny „Moje miasto Koszalin ” organizowany przez tę firmę.
Moja zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności umieszczenie pracy na wystawie
pokonkursowej w MPS International, publikację pracy w mediach.
Wyrażam zgodę na wykonanie przez MPS International Sp. z o.o. zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka
(ewentualnie wraz z imieniem i nazwiskiem) podczas finału konkursu „Moje miasto Koszalin”
08.05.2018r. oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek
ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z konkursem i działalnością firmy,
jej promocją.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska mojego dziecka gdyby
zostało laureatem konkursu.
Administratorem Państwa danych osobowych (w szczególności dziecka) jest MPS International Sp. z
o.o. , 75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 30. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji konkursu plastycznego „Moje miasto Koszalin” organizowanego przez MPS International
Sp. z o.o. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani i będą przetwarzane w celu
realizacji w/w konkursu plastycznego.
W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych osobowych, dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sprostowania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięcie;
Mogą Państwo wnieść wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa;
Podanie przez Państwo danych osobowych nie wynika z obowiązku ustawowego, lecz jest dobrowolne,
choć stanowi warunek wzięcia udziału dziecka w konkursie plastycznym. Niewyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz ich niepodanie Administratorowi danych oznaczać będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:…………………..…………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość/data ………………………………………………….……………………
Podpis: ………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………

