ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE WOKALNYM
„NASZA RADOŚĆ I DUMA”
Wyrażam zgodę na udział dziecka
..........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznego „Nasza Radość i Duma” organizowanym przezŚwiatowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej okręg Łódź.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu, tj. Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej okręg Łódź danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska i nazwy
szkoły/placówki, do którego uczęszcza) w celach wynikających z organizacji konkursu Zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września
2016r. (zwane dalej RODO).
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach
multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu.

…………………….……………………….
Miejscowość i data

…………………...…………………………….
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)
uczestnika konkurs

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

•
•

Administratorem Pani/a danych jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Łódź

•

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i realizacji konkursu,
a następnie trwale zniszczone.

•

Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w w/w konkursie.

•

Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
……………………………. udzieloną w dniu ……………………. w celu uczestnictwa mojego dziecka w konkursie
„Nasza Radość i Duma”. Podpis osoby, której dane dotyczą.

•

Przysługuje Pani/u prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/a dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

•
•
•

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w regulaminie konkursu
„Nasza Radość i Duma” na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane Pani/a dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/em się ………………………………………………..............…………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

