Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych- PKOrt”SP”

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego konkursu

..........................................................................
imię i nazwisko uczestnika

Niniejszym oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny uczestnika* Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla
Szkół Podstawowych- PKOrt”SP”
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
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r.
L 119/1, dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym
jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka,
reprezentowana przez Dyrektora szkoły, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.
Ponadto oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wymagań konkursowych;
2) zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych;
3) akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Konkursu.
Dnia .......................................... r.

……………………… ..……..……………………………….
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika

Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
w formie zdjęcia i materiałów audiowizualnych przez administratora danych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, reprezentowana przez Dyrektora
szkoły w związku z udziałem w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla Szkół Podstawowych- PKOrt”SP”

Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) na stronie internetowej administratora

TAK ☐ NIE ☐

2)

w gablotach informacyjnych w siedzibie administratora

TAK ☐ NIE ☐

3)

na stronie portalu Facebook

TAK ☐ NIE ☐

administratora

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą
danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii
Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy
partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Dnia .......................................... r

……………………..……………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika

*Niepotrzebne skreślić

Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych- PKOrt”SP”

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, reprezentowana przez
Dyrektora z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, sekretariat@sp1.wieliczka.eu tel:/fax: 12 2783788
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz
Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i
umiejętności dziecka;
b. art. 6 ust. 1 lit e ( RODO)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
c. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) związane z procesem nauczania, działalnością
wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
d. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.
880 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c. osoby odwiedzające siedzibę administratora (gabloty, tablice ogłoszeniowe w szkole) oraz internetowe serwisy
informacyjne administratora danych.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
(Rzeczowy Wykaz Akt) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust 1 lit f RODO, bądź
żądania wycofania zgody wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit a RODO.
Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c. żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a)
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych
osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z
Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii
Europejskiej.
Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych
podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament
Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi
gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

