
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA Z POZA NASZEJ SZKOŁY – KONKURS

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany:

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku)
mojego dziecka w celu związanym z jego udziałem w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „ABC przyrody – Zwierzęta małe i duże”
organizowanym przez SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  w  Pucku

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku)
mojego dziecka na tablicach informacyjnych SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku w związku z jego
udziałem w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „ABC przyrody – Zwierzęta małe i duże” 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku)
mojego dziecka na stronie internetowej SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku w związku z jego udziałem 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „ABC przyrody – Zwierzęta małe i duże” 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku)
mojego dziecka na stronie serwisu Facebook  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku w związku z jego
udziałem w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „ABC przyrody – Zwierzęta małe i duże” 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku)
mojego dziecka w publikacjach SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku w związku z jego w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym pt. „ABC przyrody – Zwierzęta małe i duże” 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
                                                                      (imię, nazwisko, oddział, nazwa szkoły dziecka)

Administratorem danych osobowych jest SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY   z  siedzibą  w   Pucku,  
ul. Zamkowa 5 

Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony
danych

soswpuck.iod@gmail.com

Celem przetwarzania jest  realizacja  konkursu  dla  uczniów  oraz  promocja  autorów  prac  nagrodzonych  
i wyróżnionych.

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty,  którym należy udostępnić  dane

osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe 
w ramach świadczenia usług dla administratora.  Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie
podany do publicznej wiadomości.

Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych mogą być upublicznione na tablicach informacyjnych  SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku, na stronie internetowej SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 
w   Pucku na  stronie  serwisu  Facebook  SPECJALNEGO  OŚRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO   w   Pucku,  w  publikacjach
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania się ze zgody.
Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora.  Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w przypadku cofnięcia zgody na upublicznienie – brak
możliwości  upubliczniania  prac  nagrodzonych  i  wyróżnionych  (prace  nagrodzone  i  wyróżnione  zostaną  usunięte  ze  strony
internetowej  SPECJALNEGO  OŚRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO   w   Pucku, ze  stron  serwisu  Facebook  SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  w  Pucku i tablic informacyjnych SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
w  Pucku
Uczestnik  konkursu  ma  prawo  do:  ochrony  danych  osobowych;  wyrażenia  i  cofnięcia  zgody;  informacji;  dostępu  do  danych;
sprostowania danych; bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu
przetwarzania  danych;  niepodleganiu  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu  danych;  kontaktu  z  IOD;  odszkodowania  za  szkodę
majątkową lub niemajątkową oraz wniesienia skargi do PUODO.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje
danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu.
Administrator  po  ustaniu  celu  przetwarzania  planuje  dalsze  przetwarzanie  danych  tylko  w przypadku,  gdy  osoba,  której  dane
dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Imię opiekuna prawnego Nazwisko opiekuna prawnego Data Podpis opiekuna prawnego


	zgoda na przetwarzanie danych dziecka z poza naszej szkoły – konkurs

