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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

…………………………………………………..

(miejscowość, data) 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w „Konkursie na 

logo i hasło warsztatów o tematyce HIV/AIDS”  na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 
 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace* jest/są* wynikiem własnej twórczości 

Uczestnika konkursu i nie narusza/ją praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie 

została/y zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz  Uczestnika konkursu danych osobowych przez Administratora  

                                                                              

danych                                    Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu  
(właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 

 

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia. 

 

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

   (podpis przedstawiciela ustawowego) 
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Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Opolu  
 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Opolu informuje, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole. W sprawach dotyczących 

RODO prosimy kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: 

iodo.psse.opole@sanepid.gov.pl. 

2. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania ustawowych zadań. Dane nie będą 

profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w przepisach prawa.  

4. Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w przypadku, gdy zostanie na to 

wyrażona zgoda lub w celu ochrony żywotnych interesów Pana/Pani lub innej osoby. 

5. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W 

przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

6.  Nie będziemy przechowywać Pana/Pani danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Bierzemy również pod uwagę okresy, przez jakie 

musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych. 

7.  W określonych okolicznościach przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 

• informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe, 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania przechowywanych przez Stację danych osobowych, 

• żądania usunięcia danych osobowych, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• żądania przeniesienia danych osobowych, 

• wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

Nie pobieramy od Pana/Pani opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych 

przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie 

nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić 

się danemu żądaniu. 

 

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Pana/Panią o konkretne informacje w celu 

potwierdzenia tożsamości oraz zapewnienia prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek 

innego przysługującego prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić 

się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym. 
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