Załącznik 1
Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika
w Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie Jubileuszowym pod hasłem
„Jadwiga – służba człowiekowi drogą do świętości Królowej.”
organizowanym do dnia 8 czerwca 2022 r.
przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach
I. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:
imię i nazwisko….................................................................... klasa .......
Szkoła............................................................................................................................................
II. Zgodnie z art. 6 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z
dn. 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(RODO):
wyrażam zgodę (proszę zaznaczyć krzyżykiem)
TAK

NIE

na przetwarzanie danych mojego dziecka:
takich jak: imię i nazwisko, klasa, szkoła, informacji o konkursie w którym, dziecko będzie
brało udział, informacji o jego sukcesach w tym prezentacji prac konkursowych (komiksu)
i jego wizerunku.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu dokumentowania wydarzenia – konkursu
i prowadzenia działań promocyjnych szkoły, poprzez rozpowszechnianie ich w następującej
formie:
1. Umieszczanie informacji
na oficjalnej stronie internetowej szkoły:
http://zsp3myslowice.szkolnastrona.pl.
2. Umieszczanie informacji na stronie Katedry Wawelskiej, lokalnej, mysłowickiej prasy
i telewizji, stronie Muzeum Miasta Mysłowice.
Wobec powyższego przyjęłam/ przyjąłem do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w oświadczeniu, niezbędnych
do realizacji celu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mysłowicach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Natalia Ławik, z którą można się
kontaktować pisemnie na adres e- mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl lub telefonicznie tel.
32 666 31 32.
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, które zostały podane.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możliwe jest wycofanie zgody.
5. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Mam prawo do wniesienia skargi.
7. Okres przechowywania danych: do czasu wycofania zgody.
…........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica)

