Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka
w Dzielnicowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Mój spacer po Warszawie – W labiryncie
wielkiego miasta”
1. Wyrażam zgodę na udział .................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie danych osobowych
dziecka (imienia, nazwiska, wieku, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (dotyczy uczestników części
fotograficznej konkursu) na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu oraz organizacji wystawy pokonkursowej.
Oświadczam, że:
1. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych
przez Organizatora, pozyskanych w celu udziału w konkursie umieszczonej na stronie opp4.waw.pl
2. zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu konkursu.

………………………………….

………………………………….

Miejscowość i data
uczestnika konkursu.

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych przekazanych w treści formularza (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest
placówka oświatowa. Dane są wykorzystywane w celach wskazanych powyżej, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia
tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda ta może być odwołana
w każdym czasie (odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Dane mogą być
przekazywane podmiotom współpracującym z placówką oświatową (np. firmie obsługującej stronę internetową placówki oświatowej). Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu
nadzorczego – na zasadach określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: opp4_iod@dbfopld.waw.pl
Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi
głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej: www.opp4.waw.pl lub tablicy
informacyjnej w placówce.

