Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica/ opiekuna
Konkurs plastyczny pt.:

„Zostań Ekobohaterem”
Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa ……………………………..
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Skierniewicach na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na wykonanie utrwalonego w ten sposób
wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach promocyjno-informacyjnych
Biblioteki. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania powstałych materiałów jedynie w celach
niekomercyjnych.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64d, 96-100
Skierniewice. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail: iod@bpskierniewice.pl, tel.
512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu „Moja książka z przeszłości.”
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa oraz wynik postępowania konkursowego,
kategorie odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości udziału w
konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

……………………..………………………..……………………………………………………………………….
rodzica/opiekuna prawne

Data i podpis

