
                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Regulaminu 

*w przypadku małoletniego klauzulę tę podpisuje w jego imieniu rodzic/opiekun  prawny 

 

 

  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych* 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka ………………………………………………..………………………….w celach organizacji                                

i przeprowadzenia konkursu na nazwę wody dostarczanej przez wodociągi raciborskie 

oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów                  

i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8.  

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym                  

do wzięcia  w nim udziału.  

 

 

                                             ………………………….……………………………………………………………………………………. 

                                      Data / Podpis uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego dziecka   

 

 

 Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku* 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka ………………………………………………….…………………, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8. na potrzeby 

konkursu na nazwę wody dostarczanej przez wodociągi raciborskie. 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy wykonane w ramach organizacji                        

i przeprowadzenia konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych i reklamowych. 

3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

4.  Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów               

i nagrań oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Raciborzu 47-400,                                                                    

ul.    1 Maja 8 w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w 

folderach, ulotkach, plakatach, prezentacjach,), reklamach prasowych, bilbordach  i materiałach 

eksponowanych na otwartej przestrzeni. 

5. Niniejsza zgoda może być w każdym momencie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

                                    …….…………………………………..………………………………………………………………. 

                                              Data/  Podpis uczestnika konkursu/rodzica opiekuna  prawnego dziecka      

         


