
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

ZGODA RODZICA(OPIEKUNAPRAWNEGO) NA UDZIAŁ 

DZIECKA W PROMOCJI 

 

„ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” 
 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

....................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)   
w Promocji.  

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Promocji danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i miejscowości zamieszkania) 

w celach wynikających z organizacji promocji zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….    ……...………………………………. 
Miejscowość, data,      podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

 

        ………………………………….  
e-mail opiekuna prawnego 

   

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych – promocja „ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” 

1. Administratorem danych jest  Bank  Spółdzielczy  w  Dobrzycy  z  siedzibą  w  Dobrzycy, 

ul. Nowa 2, 63-330 Dobrzyca, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054640, NIP 621- 

00-04-214, REGON 000505898, zwany dalej „Bankiem”. 

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony  Danych,  z  którym  można  się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsdobrzyca.sgb.pl lub pisemnie 

(na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we 

wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym  do 

przeprowadzenia promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO) w tym także w celu wysyłki 

nagród, publikacji danych  osobowych zwycięzców i uczestników, rozpatrywania 

reklamacji. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji 

promocji, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach lub do momentu wycofania zgody. 

5. Dane osobowe uczestników promocji  będą  przechowywane  przez  okres  trwania 

promocji, a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny zobowiązującymi 

przepisami. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem  koniecznym  

przystąpienia i uczestnictwa w promocji. 

8. Uczestnik/opiekun prawny przystępując do promocji, wyraża zgodę na publikację swoich 

danych osobowych/ danych osobowych dziecka. 

9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników,  Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych    decyzji,    w    tym    decyzji    będących    wynikiem    profilowania 

w rozumieniu RODO. 

12. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny zobowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym,      zabraniem      przez      osobę      nieuprawnioną,      przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

13. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 

 

mailto:iod@bsdobrzyca.sgb.pl

