
Proszę zaznaczyć krzyżykiem, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę(opcjonalnie)

Białystok, dnia…………….………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE (W TYM PUBLIKOWANIE) DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny,………………………………………………………………….………
jako rodzic/opiekun prawny małoletniego dziecka……………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……..
(imię i nazwisko, wiek, pełna nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko)

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie ww .danych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego

„Prawda o Sybirze”–XIII edycja, organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku.

(opcjonalnie)
publikację zdjęć z udziałem mojego dziecka oraz jego osiągnięć na stronie internetowej organizatora

konkursu- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych
przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art.13 i 14 RODO, w tym
informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

………………………………………………………………………….(podpis rodzica/opiekuna)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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,
RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w
Białymstoku, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych
osobowych Pani/ Pana dziecka.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane w celu wzięcia udziału dziecka wWojewódzkim
Konkursie Recytatorskim „Prawda o Sybirze”– XIII edycja i zostaną one udostępnione głównemu
organizatorowi konkursu (zgoda pkt. 1).
Jeżeli wyrazi Pani/ Pan zgodę, to dane osobowe dziecka (w tym wizerunek), zostaną również
opublikowane na stornie internetowej Administratora, w celu promocji wydarzenia, szkoły i przede
wszystkim- osiągnięć uczestnika konkursu (zgoda - pkt2).
4. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.
6. Zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/ Pana dziecka jest
niezbędna do wzięcia udziału Pana/ Pani dziecka w konkursie. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie przez Pana/ Pani dziecko (zgoda pkt. 1).
7. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia
konkursu w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej,
………………………………..………………………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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