
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów „Majsterkowo” (dalej:„Warsztaty”) oraz przedstawicieli 

ustawowych niepełnoletnich uczestników Warsztatów jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (kod poczt. 02- 255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@castorama.pl oraz 

poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych. 

 

Dane osobowe uczestników do 16 roku życia, zebrane w celu udziału w Warsztatach oraz wykorzystania wizerunku są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. a, w związku z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:  „RODO”) – 

dobrowolnie wyrażonych zgód przed przedstawiciela ustawowego dziecka - uczestnika. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych 

uczestników są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1. lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 

lit. f RODO w związku z treścią Regulaminu Warsztatów. W zakresie przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Warsztatach. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji Warsztatów, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 

danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż przez okres miesiąca od zakończenia Warsztatów. 

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, z 

tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

Uczestnikom i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu. 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W WARSZTATACH 

MAJSTERKOWO ORGANIZOWANYCH PRZEZ CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Ja niżej podpisana/y ........................................................ , działając jako przedstawiciel ustawowy mojego 

dziecka, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

niezbędnym do wzięcia udziału w Warsztatach Majsterkowo przez Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78. 

 

.................................................................................... 

(podpis przedstawiciela ustawowego) 
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