
KONKURS PLASTYCZNY 

 

 
 

Zgoda rodzica/opiekuna na publikację pracy dziecka   
 

 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
( imię i nazwisko dziecka)   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania)   

 
 

……………………………..…………………………………  
 

Data i podpis  
 

   

w konkursie plastycznym organizowanym przez firmę Hoya Lens Poland Sp. z o.o,  z siedzibą 
w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 40A oraz na publikację zgłoszonej do konkursu pracy na stronie
www.hoyavision.com/pl oraz fanpage’u HOYA Lens Poland na Facebook’u.  



Załącznik 1 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” 

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hoya Lens Poland Sp. z o.o.  

z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A,  dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe 
pod nr KRS 0000090621, NIP 951-17-92-863. 
 
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
z  którym można się kontaktować pod adresem e-mail: dpo@hoya.com 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu: 
a) organizacji promocji „Akcji PNX Kids 2018” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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, dalej jako: „r.o.d.o.”;  

b) marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. 
c) przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a) r.o.d.o.). 
 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom, którym Administrator ma 
obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Dane osobowe przechowywyane będą przez okres jednego roku z systematyczną kontrolą oceny 
ich dalszej przydatności. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c) przenoszenia danych; 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa 
w promocji „Akcji PNX Kids 2018”. 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jest Hoya Lens Poland  

Sp. z o.o. w celu organizacji promocji „Akcji PNX Kids 2018”. 

(obowiązkowe) 
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w opisie pracy plastycznej 
adres e-mail informacji handlowej od Hoya Lens Poland Sp. z o.o. 
(opcjonalne) 
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w opisie pracy plastycznej 
numer telefonu komórkowego informacji handlowej od Hoya Lens Poland Sp. z o.o. oraz 
wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 
(opcjonalne) 

 
 

_________________________    ____________________________ 
Miejscowość, data     Podpis 

mailto:dpo@hoya.com

