OŚWIADCZENIE
Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka wyrażam zgodę na:
uczestnictwo mojego dziecka, przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka,
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
…………….………...…………….…………………………………………………….………..…
imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………………...….……
klasa i szkoła do której uczęszcza dziecko
………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………..………..…
numer telefonu Rodzica lub opiekuna prawnego
w Konkursie plastycznym „ BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE ” organizowanym w ramach
rządowego programu „Razem bezpieczniej” przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy zgodnie
z jego regulaminem i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016
r. poz. 922). Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Jednocześnie oświadczam , że zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego.
…………………..……………………..……………………
miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy, iż:
1. Administratorem danych jest Organizator konkursu tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy z siedzibą przy ul.
Parkowa 28, 39-200 Dębica, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz
telefonicznie: 14 680 31 55 lub pod adresem e-mail: zdp@rde.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: zdp@rde.pl.
3. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
5. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;.
6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu
cofnięcia zgody.
7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;.
9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo
w konkursie.

