Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Ja, niżej podpisany /a/ …........................................................................................................................
PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

□ wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki.................................................................…
urodzonej/urodzonego................................……………………………………………………………..
uczennicy/ucznia szkoły.............................……..…......…...……………………………………………
w konkursie recytatorskim poświęconym pamięci św. Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!
organizowanym przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach - Powiatową
Bibliotekę Pedagogiczną

□ Akceptuję Regulamin konkursu………………………………………………………………….
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach - Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną
w celu uczestnictwa w konkursie recytatorskim poświęconym pamięci św. Jana Pawła II
Wstańcie, chodźmy!

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego
w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

□ Oświadczam, że zapoznałem się z

poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z
art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju
Edukacji w Bartoszycach. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest dyrektor
Ewa Rodziewicz, ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce adres e-mail: pppbce@o2.pl;
tel./fax: 89 762 28 06.
2. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach powołało Inspektora Ochrony Danych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
dotyczących
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy
przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: Małgorzata Jadczak
adres: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
ul. Limanowskiego 13 ,11-200 Bartoszyce, e-mail: iod@pcre.hub.pl

3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa
Twojego dziecka/podopiecznego w imprezie konkurs recytatorski poświęcony pamięci św.
Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego
dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności
następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas
- naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych;
- innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.
5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego
zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez
okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
7. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie
recytatorskim
poświęconym pamięci św. Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!
1. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
…..........…….........…
Miejscowość, data

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

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob
owych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E.

