Imię i nazwisko

_______________________________________________

Data urodzenia _________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotycząca organizacji, przebiegu i promocji

KONKURSU LITERACKIEGO „NA TATRZAŃSKIM SZLAKU” XVI EDYCJA 2020/2021 - Radosne
wędrowanie

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. Legionów Polskich w Poroninie w celach promocyjnych KONKURSU
LITERACKIEGO „NA TATRZAŃSKIM SZLAKU” XVI EDYCJA 2020/2021 - Radosne wędrowanie,
w tym na*:
publikację wizerunku uczestnika i jego danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) na stronie internetowej
szkoły i portalu Facebook
publikację wizerunku uczestnika i jego danych identyfikacyjnych w mediach
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………..
*proszę zaznaczyć właściwe

(data i podpis)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 34, Poronin 34-520.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie jest Gminny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. J. Piłsudskiego 5, Poronin 34-520, ochronadanych@poronin.pl.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych szkoły przez okres 5 lat.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich poprawiania, sprostowania danych, usunięcia i przenoszenia
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych
osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych niezbędnych do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest
wymogiem ustawowym. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych szkoły nie jest
wymogiem ustawowym; nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych.

……………………………..
(data i podpis)

