ZAŁĄCZNIK Nr 1 do regulaminu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Szkoła Podstawowa w Buszkowicach
z
siedzibą w Buszkowicach, 37-710 Buszkowice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: spbuszkowice@wp.pl
3. Dane osobowe uczestników w zakresie: imię i nazwisko, wiek/klasa, szkoła, wizerunek w formie
zdjęcia przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających z niniejszego
regulaminu na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
4. Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OŚWIADCZENIA
Zgoda Rodziców na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
moich/mojego
dziecka………………………………………………………………… w zakresie: imię i nazwisko
uczestnika, rok urodzenia uczestnika; wizerunku uczestnika przez Administratora Danych, którym jest
Szkoła Podstawowa w Buszkowicach, Buszkowice138, 37-710 Buszkowice, w celu niezbędnym do
organizacji konkursu o nazwie XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kartka do Betlejem” (w kronice,
na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i publikacjach promujących Konkurs. Ponadto wyrażam
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń).

……………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

Zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko opiekuna,
numer telefonu opiekuna; wizerunku przez Administratora Danych, którym jest Szkoła Podstawowa
w Buszkowicach, Buszkowice138, 37-710 Buszkowice, w celu niezbędnym do organizacji konkursu
o nazwie XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kartka do Betlejem”

……………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do regulaminu*
Wzór Nr 1 (metryczka)

Imię i nazwisko
Wiek
Kategoria
Imię i nazwisko
opiekuna

Nazwa i adres
korespondencyjny
placówki
* telefon
kontaktowy

Wzór Nr 2 (protokół zbiorczy)

KATEGORIA

LICZBA PRAC

IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUNA(-ów)

I
II
III

/pieczęć szkoły lub placówki/

* pola należy wypełnić czytelnie

/nazwa i adres szkoły, telefon/

