Oświadczenie dla ucznia/rodziców (opiekunów prawnych) ucznia

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu
tych danych nr 2016/679 (RODO):
1. Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka............................................................
w Powiatowym Konkursie Mitologicznym
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora konkursu mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka* oraz na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka*zawartych w Karcie uczestnictwa w celach wynikających z organizacji konkursu.
3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przygotowanej przeze
mnie/przez moje dziecko*pracy na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach
utrwaleń.
*niepotrzebne skreślić

……………………

………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że:
1) administratorem danych będzie dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z siedzibą
przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie, kod pocztowy: 74-500. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod
numerem telefonu 914142029 oraz adresem poczty elektronicznej zsp@zsp1chojna.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 914142029 oraz pod adresem
poczty elektronicznej sylwia.lozinska@zsp1chojna.pl;
3) przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu przeprowadzenia Powiatowego Konkursu
Mitologicznego mogą być w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez podmioty podległe
lub nadzorowane przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie;
4) przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia
konkursu;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

6) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
7) mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;
9) mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………
(miejscowość, data)

…………………….……………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

