Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu następujących
danych osobowych mojego dziecka ………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

- imienia i nazwiska dziecka,
- nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko
w celu:
- udziału dziecka w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym Baśnie, legendy i podania
Górnego Śląska,
- publikowania informacji o wynikach konkursu w serwisach internetowych prowadzonych
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu,
- prezentacji prac plastycznych podczas wystawy zorganizowanej na terenie szkoły.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
............................................................
(Data)

………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest: Szkoła Podstawowa
nr 1 z siedzibą w Lublińcu, ul. Sądowa 9, tel. 34 351 14 11, adres email sp1lubliniec@wp.pl.
Kontakt, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Inspektorem ochrony danych:
iod@cuw.lubliniec.pl, tel. 34 351 37 94 lub pisząc na adres szkoły.
W związku z organizacją konkursu administrator przetwarza dane osobowe uczestników
i rodziców/opiekunów prawnych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody
oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu
terminu dochodzenia roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
lub dziecka narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie oraz brak możliwości informowania
przez szkołę o organizacji konkursu z udziałem dziecka w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku.

