
 
 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” 

 

Metryczka 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Gmina:  Adres do korespondencji:  

Telefon:  E-mail:  

Wiek:  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN”  

i akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz publikowania danych  

w zakresie wskazanym w par. 4 punkt 9 oraz par. 5 niniejszego Regulaminu. 

 

………………………………………………………….. 

czytelny podpis uczestnika 

 

Metryczka dla uczestnika niepełnoletniego 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Gmina:  Adres do korespondencji:  

Telefon:  E-mail:  

Wiek:  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN”  

i akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz publikowania danych 

mojego syna/córki (zaznaczyć właściwe) w zakresie wskazanym w par. 4 punkt 9 oraz par. 5 niniejszego 

Regulaminu. 

 

………………………………………………………….. 

czytelny podpis opiekuna prawnego 



 

2 
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, IMIENIA, NAZWISKA, WIEKU ORAZ NAZWY GMINY 

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego podopiecznego* 

wraz z imieniem i nazwiskiem, wieku oraz gminy, w związku z uczestnictwem w Konkursie „Kartka 

bożonarodzeniowa dla PERN” w celu publikacji na stronie www.boronowtrzebinia.pl oraz w mediach 

PERN S.A. (np. intranet, poczta elektroniczna, newsletter, prasa drukowana, twitter, portale 

społecznościowe, itp.). Wyrażam zgodę dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje 

mi prawo do wycofania niniejszej zgody, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie 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) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz z 

art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Zostałam/em się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

 

…………………………………………  

(miejscowość, data) 

 ……………………..…………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

  

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku, imienia, nazwiska, wieku 

oraz nazwy gminy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 

133, 09-410 Płock. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod poniższym 

adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, Płocku (09-410) lub 

poprzez adres email: iod@pern.pl.  

 

3. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy gminy w związku  

z uczestnictwem w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” będą przetwarzane zgodnie 

z RODO w celu publikacji na stronie www.boronowtrzebinia.pl w mediach PERN S.A. (np. 

intranet, poczta elektroniczna, newsletter, prasa drukowana, twitter, portale społecznościowe, 

mailto:iod@pern.pl
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itp.) na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. tj. na podstawie wyrażonej zgody.   

 

4. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy gminy w związku  

z uczestnictwem w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” będą przechowywane przez 

niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,  

a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, 

z uwzględnieniem okresu archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania dane te zostaną 

nieodwracalnie usunięte. 

  

5. Udostępnienie danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy 

gminy, w związku z uczestnictwem w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” jest 

dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestnictwa  

w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” i wykorzystania Pani/Pana wizerunku, 

imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy gminy.  

 

6. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy gminy udostępnione 

związku z uczestnictwem w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie „Kartka 

bożonarodzeniowa dla PERN” będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty upoważnione do 

odbioru Pani/Pana danych osobowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.  

 

10. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku i nazwy gminy, udostępnione  

w związku z uczestnictwem w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

4 
 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku z naliczeniem podatku  

od stanowiącej przychód nagrody w Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla PERN” 

 

Realizując obowiązek informacyjny nałożony przez Rozporządzenie 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: RODO), informujemy Panią/Pana, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, przy 

ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock. 

2. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ są nam niezbędne w celu realizacji obowiązku 

prawnego wynikającego z art. 39 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387), polegającego na konieczności przesłania podatnikowi  

i urzędowi skarbowemu imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru.  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO) w zw. z art. 39 Ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387), co oznacza 

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:  

– imię i nazwisko, 

– numer PESEL, 

– dokładny adres, 

– Urząd Skarbowy, 

– wartość nagrody, od której będzie naliczony podatek. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujących odbiorców: 

– innych administratorów danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich 

własnych celów (np. dane będą udostępniane partnerom biznesowym), 

– podmioty, którym dane zostały powierzone przez PERN S.A. (np. dostawcy usług IT),  

– organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387), jak również przez okres niezbędny 

do przechowywania danych dla celów archiwalnych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

– dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane,  

w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

– sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 
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– usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych 

osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych, 

– ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich 

przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek 

uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

– sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej,  w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

– wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 

Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, możliwy jest pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A.,  

ul. Wyszogrodzka 133 w Płocku (09-410) lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl 

 

Zapoznał(am)/-em* się z powyższą informacją: ……………………………..………………………….   

                                                                                              data i czytelny podpis 

 


