Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI
BOŻONARODZENIOWEJ „GWIAZDKOWE LOVE”
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW
Ja,…………………..……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
rodzic/opiekun prawny ucznia………………………………………………………………………………………
( imię, nazwisko uczestnika konkursu)
lat ……………klasa ……………..…Szkoła/Przedszkole…………………………………………………………
w ……..………………...…………………..
niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na projekt Kartki
Bożonarodzeniowej „Gwiazdkowe Love” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Gminnego
Centrum Kultury

i Sportu w Bobrownikach wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły/przedszkola do której uczęszcza

uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie

wyrażam

zgodę

na

publikację

wizerunku

mojego

dziecka

na

potrzeby

dokumentacji

i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a)
b)
c)

administratorem moich danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach;
Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki, tel. bezpośredni (032) 287 43 08, email: gok@bobrowniki.pl
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 i art. 8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO),

d)

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celu, dla którego zostały pozyskane. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane
również dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e)

podanie danych jest dobrowolne.

f)

mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania; w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres
Administratora wskazany powyżej;

g)

przysługuje mi prawo dostępu do danych, mogę je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogę
także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

h)
i)

Dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne, podmiotom współpracującym w ramach świadczenia usług, organom uprawnionym do
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

j)

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu, dla którego zostały pozyskane.

…………………………………..
(data)

………………………………………..
czytelny podpis składającego oświadczenie *

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

