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

Imię i nazwisko pracownika   

................................................................................ 

Imię i nazwisko dziecka  

................................................................................ 

Data urodzenia dziecka 

................................................................................ 

Numer telefonu 

 

 

ZGODA 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Działając w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy 

........................................................................................................................ wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/moich 

dzieci1 w celu uczestniczenia w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez BADER 

POLSKA sp. z .o.o.  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest BADER POLSKA sp. z o.o., ul. Mostowa 1, 

59-700 Bolesławiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079650 (REGON 930766624, NIP 

8991027316), telefon +48 75 616 17 00, e-mail: info-pl@bader-leather.com. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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, w tym 

na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu 

plastycznego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w 

konkursie plastycznym. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia 

zakończenia konkursu plastycznego.  

5. Niniejsza zgoda obejmuje publiczne udostępnienie na terenie zakładu należącego do 

Administratora danych (w szczególności na tablicach informacyjnych i innych 

materiałach wewnętrznych) imienia, nazwiska i wieku zwycięscy konkursu 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić  



plastycznego oraz przyznanej nagrody.  Pozostałe dane osobowe będą udostępnione 

przez Administratora danych wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku 

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego oraz podmiotowi 

przetwarzającemu dane osobowe w imieniu Administratora danych, tj. 

przedsiębiorstwu turystycznemu organizującemu wycieczkę.  

6. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu 

do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

9. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na 

profilowaniu. 

 

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 

 

 

 

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

  Miejscowość, data                         czytelny podpis  

 

 


