
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu

danych  osobowych  mojego  dziecka  …………………………………………………………………

w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz  klasy w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  

 Dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, rozliczenia i archiwizacji. 

TAK 

 Wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  wizerunku  mojego  dziecka  na  stronach  www

organizatorów ww. konkursu w artykułach stanowiących sprawozdanie przeprowadzenia

ww. konkursu oraz w materiałach promocyjno- reklamowych.

TAK            NIE*

W  przypadku  zwycięstwa  mojego  dziecka  w XXI  edycji  ogólnopolskiego  konkursu

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  

 Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka

oraz nazwy szkoły,  do której uczęszcza na stronach www organizatora konkursu. Dane

zwycięzców będą przechowywane na ww. witrynach bezterminowo. 

TAK NIE *

 Wyrażam zgodę na publiczne imienne wręczenie mojemu dziecku dyplomu oraz nagrody

(wraz  z  podaniem  szkoły,  do  której  uczęszcza)  na  poszczególnych  etapach  konkursu

w roku szkolnym 2021/2022

TAK NIE *

……………………………………….. ………………………………………

Miejscowość, data Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data i miejscowość



KLAUZULA   INFORMACYJNA

 Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  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 (ogólne rozporządzenie
      o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, że: 

1.  Administratorem  danych  jest  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu,  37-700  Przemyśl,  ul.  Tadeusza
Kościuszki 2
2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty organizujące, finansujące, monitorujące i kontrolujące w ramach 

      realizowanego konkursu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia w/w konkursu Podstawa prawną przetwarzania
danych   

      osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1, lit. a 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

4. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostce.
5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania wiąże się  z  niemożnością zapewnienia
dostępnych usług podczas w/w konkursu.

Ponadto informuję, że na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. przysługują Pani/Panu określone prawa:

 prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  i  ich  poprawiania  zgodnie
z  aktualnym stanem,  a  także  prawo  do  ich  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  cofnięcia  zgody,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu

 prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana (mojego dziecka)*, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje,
że w celu ochrony danych przed ich utratą  zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura
sporządzania kopii zapasowych.

 dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. 


