
………………………….., dnia ………………… r.

………………………………………………………………….
                (pieczęć Administratora)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko: rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych – dalej: RODO),
wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie, przez Administratora danych osobowych 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko: dziecka/osoby pełnoletniej *)

CEL PRZETWARZANIA KATEGORIE DANYCH TAK NIE

w celu udostępnienia prac wykonanych na 
potrzeby konkursu na terenie Przedszkola nr 2       
w Opalenicy pod adresem  : Opalenica                   
ul. Zamkowa 3 A,

dane identyfikacyjne, dane placówki
lub klasy, dane zawarte w treści prac
wykonanych na potrzeby konkursu,

wyniki konkursu
w celu udostępnienia fotografii prac wykonanych 
na potrzeby konkursu na stronie internetowej 
Administratora pod adresem 
www.przedszkole2opalenica.pl

dane identyfikacyjne, dane placówki
lub klasy, dane zawarte w treści prac
wykonanych na potrzeby konkursu,

wyniki konkursu

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                     
(podpis rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *)

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                     
(podpis dziecka/osoby pełnoletniej *)

Podaję dane osobowe dobrowolnie  i  oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli  obowiązku informacyjnego
dotyczącego  wydarzenia  Administratora,   w  tym  z  informacją  o  przysługujących  prawach.  Ponadto  Administrator
poinformował mnie, że:

 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, 
w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 dane  osobowe  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                     
(podpis rodzica dziecka/opiekuna dziecka/przedstawiciela ustawowego dziecka/osoby pełnoletniej *)

……………………….………………………………………………………………………………………………….…                     
(podpis dziecka /osoby pełnoletniej *)

*W przypadku dziecka, które nie ukończyło 18 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel ustawowy. W przypadku dzieci od 13. roku
życia zgodę wyraża zarówno dziecko, jak i jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku pozostałych osób pełnoletnich, zgodę wyraża ta
osoba.

________________________________________________
RODO / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – konkurs plastyczny/ Wersja – wrzesień 2019


