Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………….
(numer telefonu)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „NA STRAGANIE" organizowanego przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
(imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………………………………w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
3. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
4. Zapoznałem/łam się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz
dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

…….…………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów
związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, nr. telefonu - na podstawie Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

…….…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany
podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i
promocji konkursu.
…….…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzulą Informującą o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO - w związku
z pozyskiwaniem od Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa,
email: ppp.bychawa@powiat.lublin.pl, tel.: 81 566 02 32

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-edukacja@powiat.lublin.pl
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli wyrażonej zgody, w celu przeprowadzenia konkursu pod
tytułem „NA STRAGANIE";

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
członkowie Komisji Konkursowej oraz upoważnieni pracownicy Administratora;

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji konkursu, nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozstrzygnięcia;
6. Uczestnik uprawniony jest do:
•

uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony
do uzyskania dostępu do nich na zasadach określonych w RODO;
• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które
są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma
obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator - z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa wynikających z art. 17 ust. 3 RODO;
• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: Uczestnik kwestionuje
prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a Uczestnik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania ;
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Uczestnika do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
• Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy, w tym RODO;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

