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Zgłoszenie do nagrody specjalnej - ZŁOTA PIĄTKA 
 
 

Imię/nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………… 

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

E-mail:………………………………….. Tel: …………………………………… 

 

Oświadczam, że moje dziecko brało udział w następujących wydarzeniach rekreacyjno-

sportowych orgaznizowanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 2019 r.: 

 

Lp. Data 
wydarzenia 

Wydarzenie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 
mojego dziecka, w celu ubiegania się o przyznanie przedmiotowej nagrody. 
 
 

……………….……………………… 
                                                                                                   Podpis Rodzica/Opiekuna 

 
 
 
 
 
Nagroda specjalna ZŁOTEJ PIĄTCE przysługuje każdej osobie nieletniej z gminy Czerwonak, 
która wzięła udział w minimum 3 imprezach oznaczonych symbolem złotej „5”. 

Zgłoszenie należy przesłać do 18.11.2019 r. pocztą: CRKF AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 
Czerwonak z dopiskiem: ZŁOTA PIĄTKA lub mailowo (skan): marketing@akwenczerwonak.pl 
w temacie uwzględniając hasło: ZŁOTA PIĄTKA 

 
 

mailto:marketing@akwenczerwonak.pl
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119/40) zostałam(em) poinformowana(y) i 

przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gmina Czerwonak 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 

Czerwonak, (dalej: CRKF AKWEN), e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w CRKF AKWEN jest Dawid Nogaj, e-mail: 

inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO przetwarzane przez 

administratora w celu umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu ZŁOTA PIĄTKA, a 

później archiwizowane i przechowywane w celu obrony przed roszczeniami. 

4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia da, danych w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa. 

6. Ponadto przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednak nie 

wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

uczestnictwa w ZŁOTEJ PIĄTCE. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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