Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Potwierdzenie udziału w Konkursie Plastycznym dla najmłodszych z grafiką maskotki firmy E-Cho
– „ Speedek oczami dziecka”

Potwierdzenie udziału w Konkursie Plastycznym dla najmłodszych z grafiką maskotki firmy E-Cho
– „ Speedek oczami dziecka” organizowanym przez firmę E-Cho Sp z o.o. z siedzibą w Choszcznie,
ul. Wolności 4, kod pocztowy 73-200, realizowanym w terminie od 08.08.2018r. do 31.08.2018r.

Oświadczenie
Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem poniższe dane oraz udział mojego dziecka w wyżej
wymienionym konkursie.
imię i nazwisko:

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

adres zamieszkania:

..............................................................................................................,

telefon kontaktowy:

………………………………………………..

wiek:

….................

data i czytelny podpis:

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

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

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, w którym uczestniczy moje dziecko.
Część informacyjna
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do udziału w konkursie. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi udział w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody w celu oceny prac,
wręczenia nagród i opublikowania nazwisk zwycięzców na stronach internetowych. Administratorem podanych danych osobowych w
powyższym zakresie jest E-Cho Sp. z o.o.W E-Cho Sp z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
w siedzibie Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez E-Cho Sp. z o.o. do czasu zakończenia konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: bok@e-cho.pl . Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

data i czytelny podpis:

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

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

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na ujawnienie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych:
www.e-cho.pl;
www.facebook.com/echo.choszczno
;
www.facebook.com/telewizja.choszczno
www.instagram.com/echo.choszczno oraz na Kanałach Telewizji E-Cho, a także wykorzystanie zdjęć do
dokumentacji rozliczeniowej i promocyjnej konkursu.

data i czytelny podpis:
* niepotrzebne skreślić

………………..

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

