Oświadczenie ustawowego przedstawiciela
dziecka uczestniczącego w konkursie
„ZAKRĘCENI W PRZESTRZENI”
..............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
..............................................................................................................................
(szkoła i klasa)
Oświadczam, że będąc przedstawicielem ustawowym
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie architektonicznym „Zakręceni w przestrzeni” zorganizowanym przez
WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim. Zasady tego Konkursu zostały określone w Regulaminie, z którego treścią
zostałem/łam się i który dostępny jest pod adresem: www.zakreceniwprzestrzeni.pl/regulamin.pdf.
Jednocześnie wyrażam nieodwołalną zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego imieniem
i nazwiskiem (w przypadku zwycięstwa w Konkursie) oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności : stronie internetowej www.zakreceniwprzestrzeni.pl, www.fundacjawspolnie.pl, fanpage’u WSPÓLNIE- Fundacji LafargeHolcim, na stronach spółek Grupy LafargeHolcim oraz stronach projektu ECOMiasto.
Upoważniam także szkołę, do której uczęszcza dziecko, do udostępnienia WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim
jego danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy na potrzeby przeprowadzenia Konkursu architektonicznego „Zakręceni w przestrzeni” na zasadach określonych w Regulaminie. Zgoda ta dotyczy publikacji danych
osobowych na stronie www.zakreceniwprzestrzeni.pl oraz informacji o wygranej nagrodzie.
...........................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)
Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim jest niezbędne
dla wzięcia przez dziecko udziału w Konkursie architektonicznym „Zakręceni w przestrzeni”. W przypadku wyrażenia
tej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione przez szkołę WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim z siedzibą pod
adresem: ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, która będzie odrębnym od szkoły administratorem udostępnionych danych osobowych.
WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim będzie przetwarzała te dane w celu przeprowadzenia Konkursu architektonicznego „Zakręceni w przestrzeni” na zasadach określonych w regulaminie tego konkursu – w szczególności
w celu wyłonienia zwycięskich prac konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich
prac na stronie internetowej Konkursu. Dane osobowe autorów zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.zakreceniwprzestrzeni.pl.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych –
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

