
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

…………………………………………………….
(dane uczestnika -imię, nazwisko, wiek)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przysługującymi mi prawami w zakresie ochrony moich danych oso -

bowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka, zamieszczonych w zgło-

szeniu do IV Międzyprzedszkolnym Konkursie „Zaczarowane słowa”, oraz na nieodpłatne  utrwalenie i

przetwarzanie wizerunku mojego  dziecka zarejestrowanego podczas realizacji czynności konkursowych, pr-

zez Organizatorów w/w Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także związanymi z

tym czynnościami dokumentacyjnymi i promocyjnymi.

….………………………………………………………
Data i czytelny podpis 

 rodzica lub prawnego opiekuna

____________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Bojanie, 84-207 Bojano, ul. Jó-

zefa Wybickiego 38 ); 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących pr-

zepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  - na podstawie udzielonej

zgody).                    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji, przeprowadzenia i sporządzenia dokumen-

tacji Konkursu.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zrealizowania zadania związanego z orga -

nizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania związanego z organizacją i

przeprowadzeniem Konkursu, jednak nie dłużej niż zezwalają na to przepisy dot. archiwizacji dokumen-

tacji oraz wyrażona zgoda. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – w sytuacjach określonych prawem - pr -

zysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:   

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 



b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawi-

dłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej w Bo-

janie Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


