Kupon konkursowy SKOK „Śląsk”

„MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
Numer członkowski Uczestnika*

Numer członkowski Opiekuna Uczestnika*

Imię i nazwisko Uczestnika

Imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika

Data urodzenia Uczestnika

Adres korespondencyjny Opiekuna Uczestnika

Adres korespondencyjny Opiekuna Uczestnika

Numer telefonu kontaktowego Opiekuna Uczestnika

Adres e-mail Opiekuna Uczestnika

Numer dowodu osobistego Opiekuna Uczestnika

*tylko w przypadku posiadania członkostwa w SKOK
„Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka …………........................................................……………. (imię, nazwisko) i prawo opieki
nad dzieckiem nie zostało mi ograniczone oraz zobowiązuję się poinformować SKOK w terminie 14 dni o wszelkich okolicznościach, które
miało wpływ na zakres praw przysługujących mi z tytułu wykonywania opieki nad dzieckiem (w czasie trwania konkursu)”
„Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………....................................……..............…… (imię i nazwisko) w konkursie pt. „Wspomnienia
z wakacji” oraz na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” przez
Organizatora konkursu Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 169, 41-711 Ruda
Śląska„Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości dziecka …......................................................................…………
(imię i nazwisko). Praca konkursowa nie narusza praw podmiotów trzecich”. „Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nie ograniczone czasowo
i terytorialnie wykorzystanie pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Zobowiązuję się do przeniesienia
na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora”;
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” przez Organizatora konkursu Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo – Kredytową „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska”;
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” organizowanego przez SKOK „Śląsk”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania”; „Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez
SKOK „Śląsk”” (klauzula RODO znajduje się w Regulaminie konkursu i zawiera informacje wymienione w punktach od 7.2 do 7.10 niniejszego
Regulaminu).
…......................................................................
Podpis Opiekuna Uczestnika
Pieczątka „WPŁYNĘŁO” Punktu kasowego
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