
Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. Zgodnie  z   art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  UE

2016/679  z  27  kwietnia  2016 r.  powoływanego  dalej  RODO. Wyrażam zgodę  na

przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu,  tj.  mojego

syna/córki  ..........................................................  przez  organizatora  w  celach

wynikających  z organizacji  konkursu  recytatorskiego  „Polscy  Poeci  dla  Małych  i

Dużych”.

II. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację wizerunku uczestnika konkursu, o którym

mowa  w pkt  I,  na  potrzeby  organizacji  i  promocji  konkursu,  w  szczególności  na

stronie internetowej Organizatora, samorządu terytorialnego, mediach, prasie.

Organizatorem-Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22,
39-200 Dębica.,  e-mail:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl.Administrator  Danych Osobowych  informuje,  że osoba,
której  dane  dotyczą,  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę  poprzez  przesłanie  oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

.......................................................................        …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)   Miejscowość i data

uczestnika konkursu   

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a 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
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22,

39-200  Dębica.,  e-mail:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl,  zwany dalej  Administratorem;  który

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu pt. „Polscy Poeci dla Małych i

Dużych”  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia,  tj.  osoba,  której  dane  dotyczą

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, tj. organom samorządu terytorialnego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej,  niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu

przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu  do  treści  swoich  danych  ich  usunięcia,  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania

danych osobowych,

2) przenoszenia danych,

3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

4) wniesienia  skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych

w Warszawie.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10. Podanie  danych  osobowych  następuje  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą.

Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych,  będzie  brak  możliwości  uczestniczenia

w konkursie recytatorskim „Polscy Poeci dla Małych i Dużych”.

.......................................................................        …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)   Miejscowość i data

uczestnika konkursu   


