Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………..………………
(imię i nazwisko)
uczęszczającego do szkoły ……………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)

w konkursie: „Maraton Matematyczny Gimnazjalistów”.
Wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w
Maratonie Matematycznym
Gimnazjalistów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dziecka w zakresie
niezbędnym tj. imięi nazwisko, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

……………………………………………..
data i podpis opiekuna prawnego

Oświadczam, że zgodnie z z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie wizerunku mojego dziecka ……………………………..
(imię i nazwisko) utrwalonego podczas Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów na
stronie internetowej szkoły, profilu facebook szkoły, gablotach szkolnych.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………

………………………..………………..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
RAMACH ORGANIZOWANEGO MARATONU MATEMATYCZNEGO ÓSMOKLASISTY W

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁODAWIE

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
z siedzibą: ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, reprezentowany przez Dyrektora
jednostki, tel. 632730263;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie: telefon kontaktowy: 661040760;
adres poczty elektronicznej: ekocerber@gmail.com;
Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe
wyłącznie
w celu:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym: Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz 996 ze zm.);
b. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody;
Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dziecka dane osobowe
wyłącznie na potrzeby Konkursu : „Maraton Matematyczny Gimnazjalistów”;
Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa – komisji konkursowej; Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, licząc od dnia ogłoszenia wyników
konkursu;
Podanie danych osobowych jest warunkiem konicznym uprawniającym do wzięcia
udziału w konkursie;
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
Ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie
lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ekocerber@gmail.com;
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych.

