Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych
osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Rodzic/opiekun prawny w momencie przystąpienia Uczestnika do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię
i nazwisko ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego, klasę, nazwę szkoły podstawowej.
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych
w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest
wymagane do udziału w Konkursie.
4. Rodzic/opiekun prawny w momencie przystąpienia Uczestnika do Konkursu, wyraża zgodę na publikację
danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa
do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1
lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją Konkursu.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
9. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem I Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
„Piosenka na dobre i na złe” EDYCJA ONLINE 2021 organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 34 im j. Malewskiego w Olsztynie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko
……..…….....................................................................................................................................
( imię i nazwisko uczestnika)

wzięło w nim udział.
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji Konkursu , w tym
udostępnianie nagrania video, publikację imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz
wizerunku dziecka na serwisie społecznościowym Facebook, na kanale YouTube, a także
stronach internetowych organizatora i patronów konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że
zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich
poprawiania.
........................................
(miejscowość, data)
.....................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna

