Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie
Ja niżej podpisany, oświadczam, że:
•

zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje
wszystkie jego warunki;

•

moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;

•

nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

•

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO1:
wyrażam zgodę
na

nie wyrażam zgody 2:

przetwarzanie

danych

osobowych

mojej

córki/syna

…………………………. w postaci: imienia, nazwiska oraz wieku dziecka na
potrzeby uczestnictwa w konkursie;
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody:

na publikację wizerunku mojego dziecka uwiecznionego na fotografiach z
wydarzenia na stronach internetowych:
Przedszkola nr 2 w Redzie

Fabryki Kultury w Redzie

Urzędu Miasta w Redzie
oraz w

Miejskim Biuletynie Informacyjnym

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody:

na publikację nagrodzonych prac na stronach internetowych:
Przedszkola nr 2 w Redzie

Fabryki Kultury w Redzie

Urzędu Miasta w Redzie
oraz w

Miejskim Biuletynie Informacyjnym

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z przedstawioną Klauzulą informacyjną dot. konkursu
pt. „Barwy jesieni”.

…………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Rozporządzenie 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)
2
Prosimy przy wszystkich zgodach odpowiednio zaznaczyć krzyżykiem swój wybór.
1

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dot. Konkursu pt. „Barwy jesieni”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. informujemy, że Administratorem Danych jest Przedszkole nr 2 w Redzie zlokalizowane pod adresem ul.
Łąkowa 27, 84-240 Reda, NIP: 5882441601, REGON: 381031695
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji
obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany
powyżej lub na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Michał Filipowski, z którym można skontaktować się,
kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu:
3.1 Przeprowadzenia Konkursu pt. „Zima w obiektywie”, w tym wyłonienia zwycięzców konkursu, na
podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3.2 Publikacji pracy na wirtualnej wystawie w celach informacyjnych, na podstawie dobrowolnej zgody
opiekuna uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.3 Publikacji wizerunku dziecka na fotografiach przedstawiających przebieg konkursu, na stronach
internetowych: https://fabrykakultury.pl, https://miasto.reda.pl, https://przedszkole2reda.pl oraz w Miejskim
Biuletynie Informacyjnym.
3.4 Rozliczenia przeprowadzonego Konkursu, oraz prowadzenia innej wymaganej dokumentacji również do
celów wykazania rozliczalności wymaganej przepisami RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe (kategorie):
• dane identyfikacyjne – imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka
• dane identyfikacyjne opiekuna – imię i nazwisko, adres email (w celu poinformowania o wynikach
konkursu)
• wizerunek dziecka utrwalony na zdjęciach podczas trwania konkursu
5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób
zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w
celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
7. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, osoby
odwiedzające
strony
internetowe::
https://fabrykakultury.pl/,
https://miasto.reda.pl/,
https://przedszkole2reda.pl/, czytelnicy Miejskiego Biuletynu Informacyjnego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia).
9. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego
realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.
10. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w
przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
11. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
12. Mają Państwo prawo do:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie
umowy lub zgody;
• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do
wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
13. Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest zgoda zależy od
dobrowolnej zgody.

