Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika WKO „Kaktus”
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., (imię i nazwisko)
zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….………………………… (adres)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 - RODO)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka .......................................………………………...................................................................
(imię i nazwisko)

ucznia ..............................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w bieżącym roku szkolnym.

„Kaktus”

………………………………………………..
Podpis

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Konkursu /www.tssp.krakow.pl/ imienia i nazwiska
oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz na liście
finalistów lub laureatów.

………………………………………………..
Podpis

c) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie na stronie internetowej Konkursu /www.tssp.krakow.pl/ oraz oficjalnego
konta TSSP na portalu /www.facebook.com/ zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych
podczas kolejnych etapów konkursu i uroczystego zakończenia konkursu.

………………………………………………..
Podpis

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………..
Podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych jest Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego (dalej TSSP),
ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków, reprezentowane przez Zarząd.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: zarzad@tssp.krakow.pl
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 633-97-39.
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.);
Imię, nazwisko, nazwa szkoły oraz wizerunek Państwa dziecka przetwarzane są na podstawie udzielonej przez
Państwa zgody w celach związanych z udziałem w konkursie, publikowania informacji o przebiegu i wynikach
Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus”.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych będą wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową oraz profil na Facebooku TSSP.
Okres przechowywania danych
Przetwarzane dane mogą być umieszczone na stronie internetowej i Facebooku TSSP do czasu wycofania przez
Państwa zgody na ich przetwarzanie.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo:
1)
2)
3)
4)
5)

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka w postaci imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz wizerunku
dziecka jest dobrowolne.
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
(publikacja danych i wizerunku na Facebooku) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC.

