MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT. „GWIAZDA BETLEJEMSKA” trzecia edycja

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………..
w zakresie: imię i nazwisko, wiek

i

klasa, imię i nazwisko opiekuna przez:

Szkołę Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach, w celu organizacji konkursu.
….………………………………………………………..…
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego
2. Zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na upublicznienie wizerunku dziecka na fotografiach
z podsumowania przedsięwzięcia/ wręczenia nagród/ gali/ wernisażu na oficjalnej stronie
internetowej organizatora: www.sp3gliwice.pl (lub profilu placówki na Facebooku:
www.facebook.com/sp3gliwice ) w celu publikacji wyników konkursu oraz promocji.

*niewłaściwe skreślić………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna
•
o

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, kontakt: iod@sp3gliwice.pl

•

Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie
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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

•

Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana
zgody będzie skutkowało:
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- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- w zakresie zgody 2 – wizerunek dziecka nie będzie publikowany na stronach internetowych
organizatora
•

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

o

Dostępu do swoich danych.

o

Sprostowania danych.

o

Ograniczenia przetwarzania

o

Przeniesienia danych

o

Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

•

Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.

•

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.

•

W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu Facebooka, informujemy, że jego serwery
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja
Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń
Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji: https://plpl.facebook.com/about/privacyshield

………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego
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