
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 
„Regularne oszczędzanie – klasowe wygrywanie  

z Bankiem Spółdzielczym w Białogardzie” 
 
 

ZGODA 
na udział w konkursie 

 
Ja……………………………………………………………………………………………………... 

(Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

wyrażam zgodę: 

1. na udział mojego syna/córki*…………………………………………………………………... 
             (imię i nazwisko ucznia) 

uczęszczającego do szkoły……………………………………………………………………., 
               (nazwa szkoły) 

klasy……………….,zamieszkałego w…………………………………………………………. 
(nr klasy)              (adres zamieszkania) 

w konkursie: „Regularne oszczędzanie – klasowe wygrywanie z Bankiem 

Spółdzielczym w Białogardzie”. 

2. na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki*. 
 
*Odpowiednie wykreślić  

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczniów, dyrektorów i wychowawców zwanych dalej 

„Uczestnikami” jest Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard, wpisany do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS 0000104491, NIP 6720011615, REGON 000498454. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@bsbialogard.pl. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszania 
c) nr klasy, 
d) nazwa szkoły; 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu. 
8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 

 
 

………………………………………. 
(Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

mailto:iod@bsbialogard.pl

