
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Mój zaczarowany ogród” 

 

Treści zgód i oświadczeń, które powinny zostać wyrażone przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika 

 

I. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie „Mój zaczarowany ogród” osoby 

niepełnoletniej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu „Mój zaczarowany 

ogród” oraz akceptacji jego postanowień: 

 

„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką prawną w Konkursie 

„Mój zaczarowany ogród” organizowanym przez Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu „Mój zaczarowany ogród” 

oraz akceptuję jego postanowienia.” 

 

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

(data) (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka) 

 

II. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie „Mój zaczarowany 

ogród”:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Mój zaczarowany ogród” (tj. przez 

Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000024785, legitymująca się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199 – dalej 

„Castorama”) danych osobowych moich oraz mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką 

prawną, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Mój zaczarowany ogród”, w tym wyłonienia jego 

laureatów, informowania o jego wynikach, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek 

niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Poinformowano mnie również o moim prawie 

dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania, uzupełniania oraz prawie 

żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, a także o tym że administratorem danych 

osobowych moich oraz mojego dziecka jest Castorama.”  

 

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

(data) (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka) 

 

 

 

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem 
danych osobowych jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78 o numerze KRS 
0000024785. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz 
prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu „Mój zaczarowany ogród”, w tym wyłonienia jego laureatów,  informowania o jego wynikach, wydania 
nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 


