Zgoda na udział w konkursie „ Logistycznie i ekonomicznie”
Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:
…………...……………………………………............................................................................
imię i nazwisko uczestnika

………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu „ Logistycznie i ekonomicznie”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………...……………………………………............................................................................
imię i nazwisko uczestnika
ucznia/uczennicy……………..…………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły, klasa

…………………………………………………………………………………………………
przez Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w celu:
organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie 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”(Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016,str.1 z późn.zm.)
nieodpłatnego wykorzystania i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej
szkoły i konkursu, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1191)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* zaznaczyć właściwe

………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
- Zbigniew Trębacz z siedzibą: ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk, tel. 17/242 00 19;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bojsp.pl;
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów udziału w konkursie oraz na
publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów;
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest konieczne udziału w konkursie – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie.

