Załącznik nr 1
do REGULAMINU GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dlaczego warto czytać książki?”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane osobowe uczestnika GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dlaczego warto czytać książki?”
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….…….………………………….…….......................
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………..…………………………………
Klasa: ………………………..
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LIDZBARKU
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana jako OPIEKUNA uczestnika
(DZIECKA) wydarzenia organizowanego przez BIBLIOTEKĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I
SPORTOWYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LIDZBARKU o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe DZIECKA, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.
Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,13-230 Lidzbark. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować kierując korespondencję
na adres: ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark; pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: sp1@iodlidzbark.pl
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu organizacji gminnego konkursu plastycznego „Dlaczego warto czytać
książki?” organizowanego przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku .
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
4. W zakresie realizacji zawartej zgody o uczestnictwo w danym wydarzeniu – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
5.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, możliwości
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. W przypadku podejrzeń bądź
uzasadnionych faktów wycieku bądź kradzieży danych osobowych Pani/Pana dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail: sp1@iodlidzbark.pl
6.Wyrażenie zgodny jest niezbędne do wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w gminnym konkursie plastycznym „Dlaczego warto
czytać książki?”. Brak udzielenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych skutkuje tym, że Państwa dziecko nie będzie mogło
wziąć udziału w konkursie.
……………………………………………..……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko [dziecka])
Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych w celu organizacji wydarzenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celu organizacji gminnego konkursu plastycznego
„Dlaczego warto czytać książki?” organizowanego przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.
……………………….………………………..
data, czytelny podpis rodzica

