
……………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

……………………………………… 
Dane do kontaktu (mail lub nr tel.) 

 

…………………………………..…. 
Imię i nazwisko dziecka 

i 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wielka Wieś, e-mail ug@wielka-wies.pl  

reprezentowana przez Wójta Gminy Wielka Wieś Pana Krzysztofa Wołos. 

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail skarbnik.audyt@onet.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie zgody) 

w celu: 

• Udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „Kocham Czyste Powietrze” organizowanym 

przez Gminę Wielka Wieś - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Nieodpłatnego rozpowszechniania imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka na stronie 

www, a także na banerach reklamowych, w lokalnej i gminnej telewizji i prasie (m.in.    

Wiadomości WW), aby promować działalność Gminy - wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody 

• Publikowanie imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka na oficjalnym profilu Gminy na 

portalu Facebook, które będzie się wiązało z przekazaniem danych osobowych do 

Państwa trzeciego tj. USA. Wówczas odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK 

INC. – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz przez okres prowadzenia 

oficjalnej strony internetowej Gminy oraz profilu na portalu Facebook. 

Wyrażając zgodę na publikację danych, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie ich 

na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące 

prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana dziecka danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

 

…………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 
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