
Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział osoby niepełnoletniej w Turnieju 

Szachowym o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA  

 

Ja niżej podpisany przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na udział:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)  

 

w Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA  („Turniej”).  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych ("RODO"), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest PGNiG TERMIKA SA, ul. 

Modlińska 15, 03-216, Warszawa. 

2) Z Administratorem danych można się skontaktować:  

• pod adresem e-mail: www.termika.pgnig.pl 

• telefonicznie pod numerem 22 587 49 00 

• pisemnie pod adresem: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa. 

3) PGNiG TERMIKA SA wyznaczyła Koordynatora ds. ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) dane osobowe uczestników Turnieju, tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz 

wizerunek, będą przetwarzane w celu realizacji Turnieju. 

5) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f), tj. realizacji Turnieju.  

6) podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Turnieju oraz w przypadku 

otrzymania nagrody do końca okresu rozliczeniowego (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku 

następnego po dacie otrzymania nagrody z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 Ustawy o 

rachunkowości); 

7) dane osobowe uczestnika Turnieju mogą być przekazywane dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne 

do realizacji Turnieju w tym usługi prawne;  

8) uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

9) uczestnikowi Turnieju Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

http://www.termika.pgnig.pl/
mailto:ochrona.danych@termika.pgnig.pl


(PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

10) podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza z uczestnictwa w Turnieju; 

11) dane osobowe uczestnika Turnieju nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

ani profilowaniu. 

12) dane osobowe uczestnika Turnieju nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Rejestrując na Turniej osobę niepełnoletnią niniejszym akceptuję warunki Turnieju, które zostały 

opisane szczegółowo w Regulaminie Turnieju, organizowanym przez PGNiG TERMIKA SA z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, 03-216 oraz Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Marszałkowskiej 84/92 i oświadczam, że zarówno ja, jak i uczestnik Turnieju, zapoznaliśmy się 

z treścią ww. Regulaminu. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. Podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika Turnieju w związku z 

wygraną w Turnieju. 

2. Zachowanie przez Organizatorów danych uczestnika Turnieju do celów rozliczeń 

podatkowych wynikających z przepisów prawa. 

3. Przetwarzanie wizerunku uczestnika Turnieju przez Organizatorów na potrzeby 

wskazane w Regulaminie Turnieju, o którym mowa powyżej: 

a. zamieszczenia go na stronach wewnętrznego Intranetu PGNiG TERMIKA 

SA oraz na LinkedIn PGNiG TERMIKA i PGNiG 

b. zamieszczenia go na stronach internetowych www.termika.pgnig.pl; 

c. publikacji w Biuletynie Ciepłoteka, oraz Ciepłoteka Newsletter wydawanych 

przez PGNiG TERMIKA SA, 

d. wykorzystania go do potrzeb związanych z przeprowadzeniem  

i realizacją Turnieju. 

 

Oświadczam, że podane dane Uczestnika Turnieju są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnie z prawdą. Oświadczam 

również, że podałam/łem dane dobrowolnie oraz, że zostałam/łem poinformowany o przysługującym mi 

prawie dostępu do danych oraz ich poprawiania.  

  

 ……………………………………….. 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 

 

.....................................................                             ..................................................... 

miejscowość/data                 czytelny podpis  

 

http://www.termika.pgnig.pl/

