……………………………………..…………….
Pieczęć szkoły uczestnika

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KONKURSU
„ALE JAJO”- Publiczna Szkoła Podstawowa im.Wincentego z Kielczy w Kielczy
Zgłaszam udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie i podaję jego dane:
Uczennica/uczeń: ………………………………………………………………………………

…………………………….……………………

Nazwisko i imię

………………………………………….………………………

Klasa

………………………………………………

………………………………….…………..

(podać dalszy zakres danych, jeśli są niezbędne do realizacji konkursu)

……………………………..…………………………………………
Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku,
wyników konkursu „ALE JAJO”, na stronie internetowej szkoły, Facebook, media lokalne, prasa.

……………………………..…………………………………………
Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego
* - skreślić niepotrzebne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu [„ALE JAJO”]
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:



administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, ul..Szkolna 1 47-126
Kielcza Tel.774636894,email:zsgkielcza@poczta.fm;



dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w związku z art. 1 ustawy Prawo oświatowe; ponadto w celu promocji placówki, konkursu
oraz osiągnięć uczestników przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);



dane podają Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku odmowy dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w
konkursie; zaś zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych
konsekwencji;



odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej,
a w szczególności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane; nie będziemy przekazywać
danych do odbiorców w państwach trzecich;



dane w dokumentacji konkursu będziemy przechowywać po jego zakończeniu maksymalnie przez 5 lat; z kolei dane
opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody;



zgodę na publikację danych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt
z administratorem;



przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania

i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało
wymienione prawa lub inne przepisy RODO;




nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu

