Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu „Nowe hasło promujące picie wody prosto z kranu”.

Formularz zgłoszenia do konkursu:
„Nowe hasło promujące picie wody prosto z kranu”
Hasło konkursowe:
Imię i nazwisko
uczestnika,
wiek,
klasa, do której
uczęszcza
Nazwa szkoły, ulica,
nr budynku, kod
pocztowy,
miejscowość,
województwo,
telefon

Imię i nazwisko
opiekuna,
wychowawcy
telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi Miejskie
w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Filtrowa 4, w celu przeprowadzenia
niniejszego konkursu.

…………….
Data

……….…………………………… ……………………………………
Podpis matki/ ojca*
Podpis uczestnika

* niepotrzebne skreślić

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, e-mail: woda@woda.radom.pl, www.woda.radom.pl

Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane
naszej firmie w celu realizacji konkursu „Promowanie picia prosto z kranu”, pragniemy Państwa poinformować,
iż jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe, uwzględniając przepisy 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 (RODO). Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy
poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować
o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji:
Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu ul. Filtrowa 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033438,
NIP: 796-010-15-60, numer telefonu: 48 383 15 00, adres e- mail : woda@woda.radom.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony danych osobowych przez adres e –mail: iod@woda.radom.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji konkursu, którego podstawą jest kształtowanie postaw
proekologicznych, zdobywanie oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat wysokiej jakości wody z kranu
w Radomiu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, (art. . 6
ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej
czynności. Wodociągi Miejskie w Radomiu mogą także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają
działalność firmy, np. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje
Państwu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
2. sprostowania danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. przenoszenia danych;
7. wniesienie skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia Konkursu pt. „Promowanie picia wody prosto
z kranu”.
Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy przeprowadzić
Konkursu pt. „ Nowe hasło promujące picie wody prosto z kranu”.
Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

……………………………………..
Data
* niepotrzebne skreśli

………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

