
ZAŁĄCZNIK NR 4  

 

Zgłoszenie do konkursu DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2023 

Zgłaszam do udziału w konkursie: 

 

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

imię i nazwisko dziecka 

 

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

adres poczty email prawnego opiekuna 

 

Administratorem danych osobowych jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego S.A., ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa, tel. 22 313 01 84, info@auraeko.pl. Dane będą 

przetwarzane w celu organizacji konkursu, rozliczenia nagród oraz dochodzenia ewentualnych 

roszczeń. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego celu administratora tj. 

działania edukacyjne polegające na organizacji konkursów (art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych). 

 

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie 

w nim udziału. 

 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu. 

 

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, firmy kurierskie 

czy dostawcy benefitów pracowniczych, działające na zlecenie administratora. 

 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

osobowych, w tym w celach marketingowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

                                  ---------------------                                                    --------------------------  

                                 miejscowość, data                                                     czytelny podpis 
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mailto:info@auraeko.pl


OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na aktywność mojego dziecka na stronie www.facebook.com/auraekopl w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY organizowanego przez 

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A, z siedzibą w Warszawie 

02-695, ul. Orzycka 27. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

proszę podać imię i nazwisko dziecka 

 

 

                  ---------------------                                                                          -------------------------- 

                miejscowość, data                                            czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka 

 

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

proszę podać imię i nazwisko dziecka 

 

przez spółkę AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A, z siedzibą 

w Warszawie 02-695, ul. Orzycka 27 (dalej AURAEKO) poprzez przygotowanie przez AURAEKO lub 

innych uczestników konkursu zdjęć, materiałów wizualnych, audiowizualnych przedstawiających 

wizerunek mojego dziecka oraz ich powielanie, publikację, publiczne odtwarzanie, przesyłanie, 

rozpowszechnianie na stronach internetowych www.auraeko.pl i www.facebook.com/auraekopl, 

w celu ich prezentacji nieograniczonej liczbie odbiorców, w ramach promowania kampanii edukacyjnej 

dotyczącej elektrośmieci. 

 

 

                         ---------------------                                                            ------------------------- 

                       miejscowość, data                                czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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