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Miejscowość i data: …………….…………………… 

 

ZGODA 

 

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na: 

1. przystąpienie mojej córki/syna ……………………………………………… do programu 

stypendialnego realizowanego w ramach projektu „Wiedza Start” oraz finansowanego 

ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie; jednocześnie oświadczam, 

że zapoznałam/em się z regulaminem określającym zasady przyznawania i przekazywania 

stypendium w ramach programu stypendialnego „Wiedza Start”. 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

…………………………………….……………….………… 

 

Nadto, wyrażam zgodę na: 

2. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia programu stypendialnego realizowanego w ramach projektu „Wiedza 

Start” oraz finansowanego ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie*1; 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

…………………………………….……………….………… 

 

3. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach marketingowych związanych 

z programem stypendialnym „Wiedza Start” przez Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie, 

                                                            
*1  Udzielenie  powyższej  zgody  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  konieczne  do  udziału  Pani/Pana  córki/syna  w  programie 
stypendialnym „Wiedza Start”. Tak udzieloną zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym momencie, jednak pozostanie to 
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  udzielonej  zgody  przed  jej 
wycofaniem. 
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polegających m. in. na promocji programu oraz jego organizatora, wskazania laureatów 

programu oraz informacji o nich w mediach, w tym społecznościowych; 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

…………………………………….……………….………… 

 

4. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna, w postaci jej/jego wizerunku, w celach 

marketingowych związanych z programem stypendialnym „Wiedza Start” przez Zakład 

Produkcji Kruszyw w Gniewie, polegających m. in. na promocji programu oraz jego 

organizatora, wskazania laureatów programu oraz informacji o nich w mediach, w tym 

społecznościowych; 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

…………………………………….……………….………… 

 
 
 
Klauzula informacyjna  
Kim jesteśmy? 
Pani/Pana dane administrowane są przez Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul, Krasickiego 9, 
83-140 Gniew, KRS 0000668601, zwaną dalej Administratorem. 
 
Jak można się z nami skontaktować? 
listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew 
e-mailem na adres: kontakt@kruszywagniew.pl 
telefonicznie pod nr: 58 772 24 00 
 
Jakie przysługują Pani/Panu prawa? 
1. dostępu do danych, 
2. ich poprawiania, 
3. żądania ich usunięcia, 
4. ograniczenia ich przetwarzania, 
5. ich przenoszenia, 
6. wniesienia sprzeciwu. 
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Co zrobić, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi? 
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Po co nam Pani/Pana dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Dane będą przetwarzane w celu polegającym na: 

 potwierdzenia udziału w programie stypendialnym „Wiedza Start” Pani/Pana córki/syna, 
przetwarzania danych osobowych córki/syna przez Administratora, odbioru uzyskanego stypendium, 
a także w celach marketingowych polegających na promocji Administratora oraz samego wydarzenia 
jakim jest organizacja programu stypendialnego, rozpowszechniania wizerunku laureatów 
w mediach, w tym społecznościowych – przez czas niezbędny dla organizacji programu, a także 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż do chwili zgłoszenia 
przez Panią/Pana sprzeciwu w związku z prowadzoną działalnością marketingową lub do czasu 
wycofania udzielonej zgody. 

 wykonaniu obowiązków związanych z organizacją i realizacją Programu, w szczególności rozliczeń 
finansowych i podatkowych oraz wyłonienia stypendystów – przez czas niezbędny do wypełnienia 
wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednakże nie dłużej niż do czasu 
upływu okresów przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Programu. 
 
 
 

Czy musi nam Pani/Pan podawać swoje dane? 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo Pani/Pana 
córki/syna w programie stypendialnym, przetwarzanie danych osobowych córki/syna oraz odbiór 
przyznanego stypendium. 
 
Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

 art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (dalej: 
RODO) w związku wyrażeniem zgody na przystąpienie do udziału w programie stypendialnym 
Pani/Pana córki/syna, a także w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, w tym wizerunek 
Pani/Pana córki/syna na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania 
przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami 
finansowymi i podatkowymi, 
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 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie marketingu 
polegającego na organizacji i reklamowaniu programu stypendialnego, mającego na celu także 
promocję marki Administratora, naszych produktów i usług, prowadzenie działań wizerunkowych 
oraz wyłonienie stypendystów oraz wypłata stypendium przyznanego laureatowi. 
 

Komu przekażemy Pani/Pana dane?  
1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain, 
2. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, 
3. podmiotom prowadzący usługi w zakresie księgowości, 
4. dostawcom narzędzi IT niezbędnych w procesie, 
5. dostawcom hostingu, 
6. szkole, współpracującej przy organizacji Programu. 
 
Czy dane będą transferowane poza EOG? 
Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, 
które mają swoje siedziby również poza Europą, Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez 
Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi 
informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające 
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  
 
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej 
Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 
 
Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do 
właściwego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.  
W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul 
umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. 
 
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 
Nie będziemy stosować w stosunku do Pani/Pana mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji. 
 
Czy po przekazaniu nam danych może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu? 
Tak. Może Pani/Pan to zrobić w sytuacji, kiedy dane przetwarzamy: 
1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia 

Pani/Pana szczególną sytuacją. 
 


