ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie pt………………………………………………………………………. organizowanym przez
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
jak również wycofania powyższej zgody.
…………………………….…………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO),
informujemy Panią/Pana, że:
Administratorem danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i rozdania nagród, na
podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją
konkursu, z uwzględnieniem ewentualnego okresu roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem
możliwości udziału dziecka w konkursie.
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