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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Imię i nazwisko:

Liczba zgłoszonych fotografii:

Tytuł zdjęcia :

1.

2.

Nazwa szkoły :

Klasa:

Dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) uczestnika konkursu:

Opiekun szkolny ( imię i nazwisko):

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek przez Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu dla celów związanych z konkursem i  promocją. Podanie danych jest dobrowolne.
Przysługuje  mi  prawo wglądu  do  treści  moich   danych  osobowych   i  ich  poprawiania,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatną  i  bezterminową  publikację,  zamieszczanie
i rozpowszechnianie dzieła, mojego wizerunku , a także przetworzenie na cele promocyjne.
Wyrażam zgodę na opublikowanie  mojego imienia  i  nazwiska  mojego  na  powielonych,
przetworzonych kopiach dzieła.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  Przysługuje mi prawo
wglądu  do treści  danych  i  ich  poprawiania.  (Ustawa z  dnia  4  lutego  1994 r.  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych).

……….…………………….……………………………………………. 
Miejscowość, data i czytelny podpis 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  27.04.2016  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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu

b) Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Pan  Piotr  Laskowski,  z  którym  można  się
skontaktować  w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem
p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,

c) Administrator  danych  osobowych  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących  przepisów prawa,  zawartych  umów oraz  na  podstawie  udzielonej
zgody. 

d) W każdej  chwili  uczestnikowi  przysługuje  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych.  Administrator  przestanie  przetwarzać  dane  w  tych  celach,
chyba że będzie w stanie wykazać,  że w stosunku do tych danych istnieją  ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
lub  dane  będą  niezbędne  do  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony
roszczeń.

e) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny
do  realizacji  celów  administratora,  a  po  tym czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie
wymaganym  przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Na  podstawie
zgody do czasu cofnięcia  zgody jednakże  wszelkie  czynności  dokonane do czasu
cofnięcia zgody pozostają niezmienione.

f) Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i  w celach,  które  wynikają  z  przepisów powszechnie  obowiązującego  prawa oraz
inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  przetwarzają  dane
osobowe  dla  Administratora.  Dane  mogą  być  przekazane  do  współorganizatorów
konkursu.

g) W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla
których  zostały  zebrane.  Niepodanie  danych  osobowych  uniemożliwia  wzięcie
udziału w konkursie.

i) Administrator  nie  przekazuje  danych  poza  obszar  europejskiego  obszaru
gospodarczego i ich nie profiluje.


