……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

 TAK

Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
_______________________________________(imię i nazwisko małoletniego uczestnika
konkursu) zawartych w formularzu zgłoszeniowym wysłanym poprzez stronę internetową
koloratorium.pl, w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Koloratorium” przez
Organizatora konkursu - Agencję Reklamową ART GROUP sp. z o.o. z siedzibą w
Rydułtowach (44-280) przy ul. Radoszowskiej 26a oraz Fundatora nagród - Fabrykę Farb i
Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 23. Niniejsza
 NIE zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 TAK

 NIE _______________________________________(imię i nazwisko małoletniego uczestnika

konkursu) zawartych w formularzu zgłoszeniowym wysłanym poprzez stronę internetową
koloratorium.pl, w celu publikacji zwycięzców oraz galerii prac biorących udział w
Konkursie „Koloratorium” i ich autorów przez administratora na wybranych stronach
internetowych przez Organizatora konkursu - Agencję Reklamową ART GROUP sp. z o.o. z
siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ul. Radoszowskiej 26a oraz Fundatora nagród Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła
II 23. Niniejsza zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

 TAK

„Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo
wykorzystywanie wizerunku ______________________________________________(imię
i nazwisko małoletniego uczestnika konkursu) utrwalonego na wykonanej przez nią/niego
 NIE pracy konkursowej, przez Organizatora konkursu pod nazwą „Koloratorium” - Agencję
Reklamową ART. GROUP sp. z o. o z siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ul.
Radoszowskiej 26a oraz Fundatora nagród - Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 23, na potrzeby publicznego
udostępnienia prac konkursowych w sposób wskazany w Regulaminie konkursu.”

 TAK

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu pod nazwą
 NIE „Koloratorium” zorganizowanego przez Agencję Reklamową ART. GROUP sp. z o. o z
siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ul. Radoszowskiej 26a, oraz że akceptuję jego
treść.”

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba
Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul.
Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Państwa Dzieci / Podopiecznych ?
Dane osobowe Państwa Dzieci / Podopiecznych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Państwa
Dzieci / Podopiecznych w celu przeprowadzenia konkursu/loterii jest art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda oraz
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w związku z publikacją
zwycięzców na przez administratora na wybranych stronach internetowych. Podanie danych nie jest
obowiązkowe, ale niezbędne do tego, aby Państwa Dzieci / Podopieczni mogli wziąć udział w
konkursie.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów
Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do trzech miesięcy po
jego zakończeniu, przy czym dane laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych wynikających z Ustawy o
rachunkowości. Jednocześnie dane osobowe w zakresie niezbędnym do publikacji listy zwycięzców
oraz publikacji galerii Prac i Filmów Konkursowych będą przetwarzane do momentu zakończenia
ostatniej edycji projektu Konkursu „Koloratorium” lub do momentu zamknięcia konta Szkoły albo
Ucznia na stronie internetowej Konkursu.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci / Podopiecznych
i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcesz skorzystać z przysługujących Państwu praw, skontaktujcie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60; E-mail: dane.osobowe@sniezka.com
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres
do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

…….……………………………………….
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
Podpisany dokument prosimy wysłać w terminie do 7 dni jako
oryginał na adres: Agencja Reklamowa ART GROUP ul.
Radoszowska 26a, 44-280 Rydułtowy

