Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zgoda na udział niepełnoletniego uczestnika w konkursie, wykorzystanie pracy w mediach
oraz przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny ................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie pn. "OCEAN I LUDZIE SĄ NIEROZŁĄCZNIE
ZWIĄZANI” oraz wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, nieograniczone czasowo
i terytorialnie wykorzystanie (w szczególności poprzez utrwalanie i rozpowszechnianie) zdjęć,
zgłoszonych do wyżej wymienionego konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka:
imienia, nazwiska, wieku, adresu, miejscowości zamieszkania dziecka, a także imienia i nazwiska,
telefonu kontaktowego i adresu e-mail opiekuna.
Zgoda powyższa dotyczy mediów tj.: Internetu, prasy, telewizji, gazetek, folderów, posterów oraz
wystaw.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane oraz zgłoszona praca konkursowa mojego dziecka
będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji i promocji w/w konkursu przez Akwarium
Gdyńskie MIR-PIB. Powstały w ramach w/w konkursu produkt, tj.: zdjęcia mojego syna/córki
będą prezentowane publicznie.
Zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwane RODO, Dz. U. Urząd. Unii Europ. z dnia
04.05.2016 r. L. 119/1), zwanego dalej RODO
Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
Informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości, iż:






Administratorem moich danych osobowych oraz mojego dziecka: będzie Morski Instytut
Rybacki-PIB, z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1,81-332 Gdynia;
Moje dane osobowe oraz mojego dziecka, określone wymogami konkursu, będą
przetwarzane w celu realizacji Konkursu;
Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy. Każdy
rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody.
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów konkursu są dostępne
w Regulaminie konkursu, który jest opublikowany na stronie Aktualności Akwarium
Gdyńskiego: https://akwarium.gdynia.pl/category/aktualnosci/

......................................................................................, data...........................................
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

