Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestników Powiatowego Konkursu Piosenki Filmowej
1. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu Powiatowego Konkursu
Piosenki Filmowej i akceptuję jego postanowienia*.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz
rozpowszechnianie mojego wizerunku i moich artystycznych wykonań w ramach
Konkursu w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach,
wykonanych w trakcie Powiatowego Konkursu Piosenki Filmowej. Zgoda niniejsza
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz
rozpowszechnianie

za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Szkołę

Podstawową Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, w tym na stronie
internetowej szkoły i na profilu szkoły Facebook’a - bez ograniczeń czasowych.
3. Oświadczam,

iż

została

mi

przekazana

klauzula

informacyjna

dotycząca

przetwarzania moich danych osobowych - treść przekazanej klauzuli jest dla mnie
jasna i zrozumiała.
Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.

…………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………..
(Podpis)

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej
imieniu przez jej opiekuna prawnego.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Powiatowego Konkursu Piosenki Filmowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Danych

jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Polskich

Olimpijczyków w Ciechocinku:
Dane teleadresowe:
87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 37
Tel.: 54-283 44 71
Adres poczty elektronicznej: sp3@ciechocinek.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Mirosław Ciuryło
Tel.: 54-416 18 00 w. 133
Adres poczty elektronicznej: iod@ciechocinek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym przez
Szkołę

Podstawową

Nr

3

im.

Polskich

Olimpijczyków

w

Ciechocinku

Powiatowym Konkursem Piosenki Filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w zakresie w jakim
podmioty te – wykonują zadania związane z organizacją Konkursu.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
1) imię i nazwisko uczestnika Konkursu;
2) imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli znajduje
zastosowanie);
3) numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu lub jego opiekuna
prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie;
4) ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie;
5) informacja o miejscu w Konkursie i otrzymanych nagrodach.
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7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 6, jest
dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji Pani(-a) praw wymagają
pisemnego wniosku, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.
9. Pani(-a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (organizacji
międzynarodowej) poza obszar obowiązywania RODO.
10. Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

wykorzystywane

do

podejmowania

zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a także
przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów
istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.
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