Oświadczenie
Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

….………………………………….……………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko uczestnika)

wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w
celach promocyjnych i marketingowych.
wyrażam zgodę na: przetwarzanie danych osobowych dziecka w
celach promocyjnych i marketingowych.
wyrażam zgodę na: wykorzystanie wizerunku dziecka przez Zespół
Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie utrwalonego podczas turnieju „Ferie z Hubalem” w roku
szkolnym 2018/2019 na stronie: www.zsz.bychawa.pl oraz
fb.com/zszhubal w celu promocyjnym.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

W celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w turnieju „Feriach z Hubalem”
oraz ich opiekunów jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się pod adresem email: iod-edukacja@powiat.lublin.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgody –
w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe,
dane identyfikacyjne przyznane przez organ publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
6. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas roku szkolnego 2018/2019
i rozliczenia dotacji, a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przeważania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu.
Imię rodzica/opiekuna prawnego:

Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

Data:

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę:

OŚWIADCZENIE
rodziców w sprawie zgody na udział dziecka
w IV Międzyszkolnym Turnieju Gier Komputerowych CS:GO

My

niżej

podpisani,

legitymującymi

się

nr

PESEL

………………………/………….………….. wyrażamy zgodę na udział naszego syna/córki*
……………….……………………………. w IV Międzyszkolnym Turnieju Gier

Komputerowych CS:GO realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie w dniach 19 – 20.02.2019 r.

………………….........................................................................
Data i podpis matki

………………….........................................................................
Data i podpis ojca

