……………………………………………….
Imię i nazwisko laureata (nazwa grupy)
……………………………………………….
Nr konta bankowego
……………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela konta bankowego
……………………………………………….
Adres zamieszkania

Ja niżej podpisana / y ………….....................………. jako laureat konkursu pt. „Jan
Paweł II i jego wpływ na moje życie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych w formularzu konkursu w celu wypłaty należnej mi nagrody.

…………………………..
Miejscowość i data

……………………………
Czytelny podpis laureata konkursu

Uwaga:
Wypełnić tylko w przypadku gdy podane wyżej konto bankowe nie należy do laureata konkursu
.
•

•
•

•

•
•
•

Wyrażam zgodę do przekazania mojej nagrody pieniężnej, którą uzyskałam / em jako
laureat konkursu pt. „Jan Paweł II i jego wpływ na moje życie” i tym samym
upoważniam wskazaną w niniejszym formularzu osobę do odbioru na wskazany
powyżej nr jej konta bankowego niniejszej nagrody pieniężnej.
Oświadczam, że podane powyżej dane osoby upoważnionej podaję za zgodą tej osoby.
Oświadczam, iż osoba upoważniona została poinformowana przeze mnie, iż jej dane
(imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr konta bankowego) będą przekazane do GOK
w Łodygowicach w celu przekazania mojej nagrody pieniężnej na jej konto bankowe.
Oświadczam, że przekazałam /ęm osobie upoważnionej informacje określone w art.14
RODO, czyli poniżej zamieszczoną klauzulę informacyjną w związku z czym GOK w
Łodygowicach na podstawie art.14 ust.5 litera a oraz Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych tzw. RODO, zwolniony jest z obowiązku informacyjnego wobec tej osoby.
Oświadczam, że podanie danych osoby upoważnionej zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że w całości przeczytałam /em treść powyższego i w pełni to rozumiem.
Oświadczam, iż podanie nieprawdy w powyższych oświadczeniach może skutkować
poniesieniem wyłącznie mojej odpowiedzialności wobec osoby, której dane podałam /
em w formularzu uzupełniającym. GOK w Łodygowicach nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za podanie w upoważnieniu danych bez zgody osoby upoważnionej
do odbioru przelewu nagrody w imieniu laureata konkursu.

…………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny podpis laureata konkurs

