
OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

dotyczące udziału dziecka w konkursie na teledysk do piosenki „Alles ist Machbar” 
organizowanym przez Wydawnictwo Draco Sp. z o.o. 

1.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................................ (imię 
i nazwisko), ur. ……………………………., zam. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. tel. …………………………, szkoła: …………………………………… 
………………………………………………………………………… w konkursie na teledysk do piosenki „Alles ist Machar” 
organizowanym przez Wydawnictwo Draco Sp. z o.o (zwanym dalej organizatorem). Oświadczam, 
że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie www.wydawnictwodraco.
pl/konkurs.

2.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, daty urodzenia i nazwy 
i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 
1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

3.  Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie 
publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 
konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

4. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
-  Dane osobowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. Rakowickiej 15A/U2 w Krakowie (31-511). W celu skontaktowania 
się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel. 123531728 lub napisać na adres e-mail:  
konkurs@wydawnictwodraco.pl.

-  Dane osobowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji 
i  przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o  laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 
Wydawnictwa Draco i w social mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

-  Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 
umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, 
opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.

-  Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych, 
• żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
•  żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
•  żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie 

jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których 
dane są przetwarzane.

-  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania 
konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku wpłacenia 
zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika 
z  przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

-  Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 ………………………..........   ..........................................................................................
 Miejscowość, data   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka


