KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dobro musi zwyciężyć” – prześlij dalej” organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
(Wypełnia rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora pracy ).
Imię i nazwisko autora pracy ..................................................................................................................................................
Szkoła zgłaszająca …..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….……………....
Klasa, do której uczęszcza dziecko .......................................................................................... ......
Telefon do szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu …..................................................................
1.

Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy i nazwy placówki macierzystej podczas ceremonii wręczenia
nagród oraz podczas wystawy pokonkursowej.

2.

Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy – laureata Konkursu oraz nazwy placówki macierzystej na
pamiątkowej karcie pocztowej wydanej przez Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
w Białymstoku.

3.

Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy placówki macierzystej w publikacji listy laureatów
na stronie organizatora konkursu i fundatora nagrody głównej, którym jest Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty
Polskiej S.A. w Białymstoku.

4.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych wizerunku mojego dziecka oraz publikację zdjęć
zrobionych podczas przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej pod adresem http://sp50.bialystok.pl/ oraz na
stronie http://roksendlerowej.pl/.

5.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości
cofnięcia wyrażonej zgody.
….........................................................
Zapoznałem się z treścią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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) informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Pani Sławomira Czuro – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych
osobowych Pani/Pana dziecka.

2.

Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.com.

3.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku i będą udostępniane innym odbiorcom: Regionalnemu Koordynatorowi ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Białymstoku oraz osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu.

4.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

5.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.

6.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do wzięcia udziału
Pana/Pani dziecka w konkursie, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Dobro musi zwyciężyć” – prześlij dalej” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

7.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez organizatora konkursu (np. do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa).

……………………………………………….. .
Zapoznałem się z treścią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

