Krośniewice, ……………………………..
(data)

OŚWIADCZENIE - ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
dotyczy …………………………………………. ……………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)*
………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym
wizerunku dziecka (do 16 roku życia)/własnego*, którego jestem rodzicem/opiekunem
prawnym* w celu organizacji konkursu ZAPREZENTUJ SWÓJ TALENT.
Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie w/w danych na profilach
internetowych zarządzanych przez Urząd Miejski w Krośniewicach (Facebook, YouTube
i Podworko.Nivea.pl) oraz w mediach, w celu informacji, promocji wydarzenia, miasta i
gminy,
w tym na obrót zdjęciami, filmami, egzemplarzami, materiałami informacyjnymi
i innymi, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie metodami i technikami, rozpowszechnianie
i publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach tej
realizacji.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Przeniesienie niniejszej zgody na osobę
trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. Oświadczam też, że
niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że nie jestem ograniczony/a w zdolności do czynności prawnych
umożliwiających podpisanie tej zgody.
…………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

* niewłaściwe skreślić
** osoby powyżej 16 roku życia

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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) –
RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach z siedzibą
w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99 – 340 Krośniewice, reprezentowany przez
Burmistrza Krośniewic.
2. Z administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby wskazany
w pkt. 1, telefonicznie pod numerem: (24) 252-30-24 lub za pośrednictwem adresu
email: gmina@krosniewice.pl.
3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres
odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres wskazany w pkt. 1
z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody
w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawa
pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231) w celu udziału w konkursie ZAPREZENTUJ SWÓJ
TALENT.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty działające na
zlecenie administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
7. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, a także prawo do
ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych. Cofnięcie zgody nie ma pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości udziału w konkursie ZAPREZENTUJ SWÓJ TALENT.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje
profilowania.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

