
FORMULARZ zgody rodzicielskiej/ przedstawiciela/ opiekuna prawnego 

na cele konkursu „#PijKranówkę” 

 

Działając jako opiekun prawny małoletniej/ go córki/ syna/ podopiecznej/ go 

….…………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 

niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku 

dziecka przez MPWIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 19 przez wielokrotną publikację 

lub wykorzystanie w innej formie, w szczególności przez utrwalanie, przechowywanie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas tworzeniu pracy 

konkursowej (filmu) w celu: realizacji Konkursu „#PijKranówkę”, wydania nagród w Konkursie, w tym 

na przetwarzanie i publikowanie wizerunku – bez ograniczeń czasowych w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w publikacjach, portalach społecznościowych, na stronach internetowych 

Organizatora oraz przy wykorzystaniu wszelkich innych źródeł eksploatacji. 

Akceptuję treść regulaminu „#PijKranówkę” i mam świadomość tego, że w przypadku otrzymania  

nagrody, wizerunek mojego dziecka utrwalony podczas tworzenia pracy konkursowej zostanie 

opublikowany w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych MPWiK S.A pod hasłem 

„PijKranówkę”. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z zasadami przetwarzania danych osobowych osoby biorącej 

udział w konkursie oraz klauzulą informacyjną zamieszczoną pod formularzem rejestracyjnym.  

Klauzula informacyjna dla rodzica/ przedstawiciela/ opiekuna prawnego na podstawie art. 13 ust. 1  

RODO. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w związku z koniecznością uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na udział w 

konkursie osoby niepełnoletniej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 17 k.c.)  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie przez osobę 

małoletnią. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przetwarzane przez czas 

udzielonej licencji lub uzyskania pełnoletności przez uczestnika konkursu, a w przypadku zwycięzcy 

konkursu do czasu uzyskania pełnoletności lub wypowiedzenia licencji, a po tym czasie przez okres 

niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

 

Dokument podpisany przez rodzica/ przedstawiciela/ opiekuna prawnego:  

 

_______________________________(imię i nazwisko dziecka)  

 

Data i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela/ opiekuna prawnego 

 

_______________________________ 


