OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH
XVII DZIELNICOWYCH DNI PAPIESKICH
„Jan Paweł II – Totus Tuus”
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………… lat
………… w konkursie POETYCKIM/ LITERACKIM / MULTIMEDIALNYM*, organizowanym w ramach XVII
Dzielnicowych Dni Papieskich – „Jan Paweł II – Totus Tuus”, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa
nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam

zgodę

/

Nie

wyrażam

zgody*

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka ………………………………………………………………………………………………… w zakresie
imienia, nazwiska, wieku, klasy oraz szkoły do której uczęszcza dziecko oraz prac , projektów oraz prezentacji
konkursowych zgodnie z 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 (RODO), w celu związanym z realizacją
konkursu

w

tym

na

potrzeby

publikacji

na

stronie

internetowej

szkoły

wyników

konkursu

……………………………………………………..……… organizowanego w ramach XVII Dzielnicowych Dni
Papieskich – „Jan Paweł II – Totus Tuus”, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 380 w Warszawie przy
ul. Krasiczyńskiej 4/6.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
Wyrażam / Nie wyrażam* (*niewłaściwe skreślić) zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych osobowych
dziecka w zakresie imienia i nazwiska wieku i nazwy i adresu szkoły w związku z jego udziałem w ramach XVII
Dzielnicowych Dni Papieskich – „Jan Paweł II – Totus Tuus” na nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalenie,
wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium
w tym na stronie internetowej przez Organizatora Konkursu wizerunku ww. dziecka utrwalonego podczas wręczania
nagród, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z
jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów
uczniów, zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191)
oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora lub osoby trzecie działające w jej imieniu zmian i
modyfikacji utrwalonego wizerunku dziecka polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np. zmiana
kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku
dziecka.

……………………………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych w trakcie konkursu danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 380
w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 4/6, kontakt mailowy: sp380@edu.um.warszawa.pl lub telefoniczny pod nr:
226756303
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej iod_js@dbfotargowek.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursów multimedialnego, literackiego realizowanych przez
administratora w ramach XVI Dzielnicowych Dni Papieskich.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie
i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: Kuratorium Oświaty, MEN, Urząd Dzielnicy Targówek).
Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej
z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora. Dostęp do Państwa danych będą mieli również członkowie Komisji konkursowej.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Zgodnie z art. 21 RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo
celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

………………………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

