
 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Pokaż jak kibicujesz” 

Ja ………………………………………………………….. oświadczam, że jestem opiekunem prawnym niepełnoletniego 
………………………………………………………………….. oraz że: 

1/ wyrażam zgodę na udział …………………………………….. w konkursie organizowanym przez Superligę Sp. z o.o.  
pod nazwą „pokaż jak kibicujesz”, jak również wyrażam zgodę na publikację i nieodpłatne używanie 
wizerunku jego i osób towarzyszących umieszczonych w związku z konkursem, w materiałach promocyjnych 
publikowanych przez Superligę. 

2/ regulamin konkursu został opublikowany w formie pdf w komunikacie prasowym jest mi znany i 
akceptuję jego warunki. 

3/ wyrażam zgodę, aby dane osobowe (wizerunek, imię, nazwisko i wiek) mojego podopiecznego, jak 
również podane w niniejszym oświadczeniu moje dane osobowe były przetwarzane na potrzeby związane 
konkursem i w zakresie w jakim będzie to potrzebne dla jego realizacji, 

4/ zostałem poinformowany, że: 

- dane osobowe (wizerunek, imię, nazwisko i wiek) mojego podopiecznego oraz osób towarzyszących 
zwycięzcy konkursu, jak również podane w niniejszym oświadczeniu moje dane osobowe będą 
przetwarzane przez administratora – Superligę Sp. z o.o., Warszawa ul. Puławska 300, oraz SUZUKI 
MOTOR POLAND SP. Z O.O. , Warszawa ul. Połczyńska 10.  

- że podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przeze mnie zgoda, której udzielenie jest dobrowolne, 
z zastrzeżeniem, że jest warunkiem udziału w konkursie oraz że przysługuje mi prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, co jednak wiąże się z wykluczeniem z konkursu 
- mam prawo żądania od administratora dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać 
przepisy prawa.  

5/ wyrażam zgodę na upowszechnienie danych osobowych (imię nazwisko i wiek) mojego podopiecznego 
na stronie internetowej Superligi Sp. z o.o. jak również w mediach społecznościowych, poprzez 
zamieszczenie informacji o laureatach konkursu. 

Imię : ………………………………….…………….. 

Nazwisko: ……………………………..………….. 

Tel. ……………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

 


