Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………..
( mojego syna/córki imię i nazwisko dziecka)

w zakresie:
• imię, nazwisko, data urodzenia
• wizerunek
w celach organizacji i przeprowadzenia VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej,
udostępniania informacji o wynikach konkursu zgodnie z jego regulaminem.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu
(danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem prawnym opiekunem), utrwalonego jakąkolwiek
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii) na potrzeby konkursu.
Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego
przetwarzania, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów
zgodnie z regulaminem oraz na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz zamieszczenie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych w tym w lokalnej prasie.

Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
..................................................
data, imię i nazwisko
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2019 poz. 1781.) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu z siedzibą przy ul. Zakątek 20 41-907 Bytom tel. 32 3867638
dane kontaktowe Inspektora IOD;
adres ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie wyrażonej zgody;
2/ odbiorcami danych osobowych są współorganizatorzy konkursu Mdk2 w Bytomiu, Liga Kobiet Nieobojętnych
podmioty na podstawie wyrażonej zgody mi. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące
system informatyczny, komisja konkursowa, portal społecznościowych (Facebook, Instagram), prasa;
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(UE 2016/679);
5/ dane osobowe nie będą
podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów.

