Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach
ul. Sportowa 7
42-274 Konopiska

……………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki
………………………………………………………………… przez Szkołę Podstawową w Konopiskach,
w ramach uczestnictwa w III Powiatowym Konkursie Master of English Spelling – Mistrz
Ortografii Języka Angielskiego.
……………………….…………………
czytelny podpis rodzica
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Udzielam Szkole Podstawowej w Konopiskach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego syna/córki
………………………………………………..………………………………………. wykonanych przez szkołę
podczas Konkursu Master of English Spelling –Mistrz Ortografii Języka Angielskiego
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły i gminy Konopiska,
w gazetach, czasopismach, folderach promujących szkołę oraz o nim informujących.
……………………….…………………
czytelny podpis rodzica
1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach
opisanych w niniejszym dokumencie w rozumieniu 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),
zwanego RODO. 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 3. Przetwarzanie
danych, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska laureata
Konkursu w witrynie Konkursu pod adresem https://zskonopiska.pl 4. Administratorem danych osobowych Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza, ul Sportowa 7, 42-274 Konopiska. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1
powyżej są przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza, ul Sportowa 7, 42-274 Konopiska., w celach
związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców oraz upublicznieniem
informacji dotyczących rozstrzygnięć Konkursu na stronie internetowej konkursu. Kontakt do inspektora danych:
inspektorodo@adres.pl. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 6. Dane uczestników Konkursu
będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane
uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie
wykorzystujemy danych uczestników do żadnych działań marketingowych. 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi
do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

