
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Imię i nazwisko uczestnika :……………………………………………………
2. Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna ……………………………………………

…………………………………. ………………………………..
        Miejscowość i data Podpis uczestnika/rodzica/ prawnego opiekuna

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Imię i nazwisko uczestnika :……………………………………………………....
2. Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna:……………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  wizerunku  do  celów  konkursu  (publikacje,
strona internetowa szkoły)

…………………………………. ………………………………..
        Miejscowość i data Podpis Uczestnika/Rodzica/ prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  „RODO”)  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję iż:

Administratorem  Pani/Pana  /Dziecka  danych  osobowych  jest:  Zespól  Szkół  Technicznych  „Fablok”
w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09, 32-623-29-09

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail
baranowskaodo@gmail.com  w  każdej  sprawie  dotyczącej  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  lub
danych dziecka.

Uczestnicy  wyrażają  zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  wykorzystanie  wizerunku w związku
z konkursem „Projekt wynalazku w języku angielskim lub niemieckim”, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
wydarzenia.

Jednocześnie oświadczają,  że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz maja prawo dostępu do
treści swoich danych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec   ich  przetwarzania  i  prawo  do  przenoszenia  danych.  Zgoda  jest  wyrażona  do  czasu  jej
pisemnego odwołania,  nie  wpływa  to jednak na zgodność z prawem przetwarzania  w okresie  od momentu
wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych  osobowych  dotyczących  Pana/Pani/Dziecka,  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


