
OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W AKCJI „MIKOŁAJKI Z MAJSTERKOWEM” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 

___________________________, dnia 10.12.2022 r.  

___________________________ 

(imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka)  

___________________________ 

(adres)  

___________________________  

(telefon; e-mail)  

___________________________ 

(Imię i nazwisko dziecka)  

 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA 

Wyrażam nieodwołalną i nieodpłatną, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych zgodę na rzecz 

Castorama Polska sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, 02-255, przy ul. Krakowiaków 78) na utrwalenie, 

opracowanie, wykorzystanie oraz rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet (w 

szczególności na stronie www.castorama.pl, fanpage na Facebook Castorama) do celów 

promocyjnych, wizerunku mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką prawną, w ramach 

fotoreportażu z przebiegu akcji „Mikołajki z Majsterkowem”.  

___________________________  

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych uczestników akcji „Majsterkowy Dzień Dziecka” oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych jest 

Organizator - Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. 

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 danych 

osobowych. Dane osobowe uczestników w zakresie 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 przez 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 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 oraz wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku. 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. 


