Za łącznik nr 1
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka
w związku z uczestnictwem w konkursie „STOP przemocy”
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, wiek)
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, klasa)
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
niezbędnych do uczestnictwa w konkursie „STOP przemocy”.
…………………..……………………………………….
Podpis rodzica /opiekuna prawnego
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci fotografii i dokumentacji filmowej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lipsku, na potrzeby Konkursu „STOP przemocy”.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (na stronie
internetowej www.lipsk.pl,) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
*proszę zakreślić wybór
…………………..……………………………………….
Podpis rodzica /opiekuna prawnego
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych moich i mojego dziecka jest Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku z siedzibą przy ulicy Kościelnej 3, 16-315 Lipsk.
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez MGOPS danych osobowych moich i mojego dziecka można
skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail: iodo@lipsk.pl
3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „STOP przemocy” .
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie, z wyjątkiem zgody na upowszechnianie wizerunku
(fotografii) uczestnika, która jest dobrowolna.
5. Posiadam prawo do: -żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych zebranych na podstawie
niniejszych zgód, ich sprostowania lub ograniczenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania określonego zgodami; przenoszenia danych; -wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, w tym związanych z promocją, a po
utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne.
7. Mam prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Mam prawo żądać
wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebrano za moją zgodą. Równocześnie mam prawo do przeniesienia tych
danych osobowych.
…………………..……………………………………….

Podpis rodzica /opiekuna prawnego

