
Załącznik nr 2. 

 

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

udziału w konkursie plastycznym 

„Każdy Może Oszczędzać Energię – to jest konieczne” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Główny Ligi 

Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa oraz 

Fundację PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2; 00-496 Warszawa w celu udziału w wyżej 

wymienionym  konkursie  oraz upublicznienia tych danych w razie wygranej lub w razie 

zdobycia nagród, wyróżnień w konkursach przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na 

stronie internetowej www.lop.org.pl, wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w 

mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów 

wydarzenia w przypadku wytypowania mojej osoby jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, 

wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem poinformowany o 

przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne 

z prawdą. 

 

 

 

 

Czytelny podpis 

 

 

 

 

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie plastycznym  

„Każdy Może Oszczędzać Energię, to jest konieczne” 

 

 

Działając w imieniu małoletniego:…………………………………………………wyrażam 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zarząd Główny Ligi Ochrony 

Przyrody z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa oraz przez Fundację 

PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2; 00-496 Warszawa   w celu jego udziału w wyżej 

wymienionym konkursie oraz upublicznienia tych danych w razie jego wygranej lub w razie 

zdobycia nagród w konkursach przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na stronie 

internetowej  www.lop.org.pl , wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka 

w mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów 

wydarzenia w przypadku wytypowania go jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o 

prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem poinformowany o 

przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne 

z prawdą. 

 

 

 

Czytelny podpis 
*niepotrzebne skreślić 

http://www.lop.org.pl/

