
 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA  
W TURNIEJU W GRĘ KARAK I  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
  

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w turnieju w grę 
Karak 

 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, 

nazwiska, wieku, numeru telefonu, adresu mailowego oraz miejscowości zamieszkania) w celach 
wynikających z organizacji turnieju zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

                                         
 
…………………………………………………                  ……………………………………………… 
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )            data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                          

               

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
  

I. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka…………………………………………………………………….., a zarejestrowanych podczas przeprowadzania 

turnieju w grę Karak, w mediach, tj. Internecie, gazetach, telewizji, ulotkach reklamowych, plakatach itp. 

II. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 
promocji Gier planszowych Albi Polska i turnieju Karak 

 
 

…………………………………………………….                ………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                  ( podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 

INFORMACJA 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

I. Administratorem danych osobowych jest                                                                                                                   
ALBI Polska Sp. z o.o……………………… 

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest                                                                                                               
P. Agnieszka Ciukaj……………………………… 

III. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszych zgód przez czas nieoznaczony. 
IV. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
V. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

VI. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonych przeze mnie zgód przed ich 
cofnięciem. 

VII. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

VIII. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 



 
 
 
 
 
 
 


