…………………………………… dn. …….. 2021r.

ZGODA
na udział dziecka w konkursie „Drugie życie odpadów”
dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Radzymin
Jako osoba upoważniona do reprezentowania …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko
dziecka), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastyczno-technicznym pt. „Drugie życie
odpadów”.

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych
osobowych związanych z organizacją konkursu.

..…………….………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Mam świadomość, że:
1) wyrażenie zgody na udział w konkursie jest dobrowolne niezbędne do udziału mojego dziecka w konkursie. Wyrażenie
zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji konkursu, jest organizator konkursu Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin;
3) administratorem danych osobowych dzieci do momentu przekazania danych uczestników do Organizatora jest każda
Szkoła biorąca udział w Konkursie;
4) dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię i nazwisko, numer kontaktowy, nazwa i adres Szkoły dziecka) będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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;
5) prace dzieci mogą zostać opublikowana na stronie internetowej organizatora oraz w ulotkach reklamujących Miasto i
Gminę Radzymin;
6) dane uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do wcześniejszego
wycofania zgody na przetwarzanie danych;
7) dane będą udostępniane członkom komisji w celu oceny pracy;
8) mam prawo dostępu do danych moich i mojego dziecka za pośrednictwem Organizatora, prawo do ich poprawiania,
ograniczenia przetwarzania i usunięcia, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że
wycofanie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji konkursu przed lub w trakcie jego trwania może
oznaczać brak możliwości udziału dziecka w konkursie.
9) chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych lub skorzystać z praw osób, których dane
dotyczą w zakresie przetwarzanym przez Organizatora, mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie: iod.zgk.radzymin@edukompetencje.pl
10) w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych przez Organizatora lub któregokolwiek z pozostałych
Administratorów danych wskazanych w powyższej klauzuli, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

