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OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie 
wyspaskarbow.gak.gda.pl, zgadzam się z jego treścią i akceptuję wyżej wymieniony Regulamin bez zastrzeżeń. 
Oświadczam, iż jako przedstawiciel ustawowy będącej/ego osobą poniżej 18 roku życia, niniejszym wyrażam 
zgodę na jej/jego udział w Konkursie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z  organizacją 6. edycji Konkursu na 
najciekawszy latawiec w ramach Karnawału Latawców pod hasłem „Halo Ziemia tyka…Jej wysokość Przyroda & 
Fantastyka”. Termin realizacji: 30.05.2021 r.  Zgodnie z Ogólnym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. zostałam/em poinformowany o tym, że : 

a. Administratorem moich danych osobowych w związku z organizacją  6. edycji Konkursu - 2021 pod hasłem 

„Halo Ziemia tyka…Jej wysokość Przyroda & Fantastyka” jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Dworcowej 9 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod 

poz. 2/92.  

b. W sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych mogę się skontaktować z IOD wysyłając e-mail na 

adres daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres GAK. 

c. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i realizacji 6. edycji Konkursu pod 

hasłem „Halo Ziemia tyka…Jej wysokość Przyroda & Fantastyka” na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO 

tj. zgody osoby, której dane dotyczą oraz w celach rozliczeniowych i promocyjnych także po zakończeniu 

konkursu. 

 W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu poinformowania o kolejnej edycji Konkursu. 

d. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem przypadków przewidzianych 

prawem oraz  podmiotów przetwarzających takie dane w imieniu organizatora.  

e. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu wyłonienia zwycięzcy i zakończenia konkursu. 

 W przypadku wyrażenia przeze mnie dodatkowej zgody – do momentu poinformowania mnie o 

kolejnej edycji konkursu. 

 W przypadku gdy będę laureatem – do momentu wygaśnięcia celów rozliczeniowych i podatkowych 

związanych z wypłatą nagrody. 

f. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

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

g. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

h. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 

Konkursie.  

j. Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Wyrażam zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego podopiecznego biorących udział w 
konkursie GAK, będącego Organizatorem Konkursu. Wizerunek może być wykorzystywany na polach eksploatacji 
obejmujących: wprowadzenie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnienie 
dowolną techniką łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez 
Organizatora Konkursu lub z jego udziałem do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z 
Konkursem. 
 
Imię  uczestnika/ów…………………………………………………………………………………………………………….... 
Podpis opiekuna 
prawnego……………………………………………………………...............................................................data…………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia przez Gdański Archipelag Kultury w 
celu poinformowania mnie o  kolejnej, 7. edycji Konkursu Karnawału Latawców w roku 2022.   

 Podpis / data 
 

 

mailto:daneosobowe@gak.gda.pl

