Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia,
na udział w konkursie fotograficznym dla dzieci
i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy po zapoznaniu się
z Regulaminem konkursu fotograficznego, niniejszym wyrażam zgodę na udział
dziecka w w/w konkursie na zasadach określonych w regulaminie. Praca zgłoszona
do konkursu nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora
Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora
w Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących
o jego wynikach.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone
w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej,
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej,
na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w
oraz w innych formach utrwaleń.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel/fax: 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel/fax: 43 824 99 90
e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
przeprowadzenia i promocji Konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu
w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a
RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym
rzeczowym wykazem akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej
Woli (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 28 października 2011 r.).
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
sprostowania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować
będzie brakiem możliwości wystartowania w konkursie

………………………….………………….
(imię i nazwisko dziecka)

………………………….………………….
(data urodzenia dziecka)

……………...................................................................................................................
(miejsce, data, podpis imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna)

………………………….………………….
(numer telefonu rodzica/opiekuna)

