Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z 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) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Nawojowska EKO-rymowanka-Przywróć
naszą Ziemię” i akceptuję wszelkie zawarte w nim postanowienia.

.....................................................................................................................
/Imię, nazwisko rodzica/opiekuna; miejscowość, data

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 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 –
dalej: „RODO”)
informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33 –
335 Nawojowa, reprezentowana przez Wójta Gminy Nawojowa – dr inż. Stanisława
Kiełbasę,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nawojowa możliwy jest pod numerem tel.
+48 18 445 70 68 lub adresem email iod@nawojowa.pl,
3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
numer tel.: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, jeśli stwierdzą Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu
podjęcia działań związanych z konkursem ekologicznym „Nawojowska EKO-rymowankaPrzywróć naszą Ziemię”
5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane - podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda
na przetwarzanie danych osobowych,
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; administrator w uzasadnionych prawem

7.
8.

9.

10.

przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną (JRWA),
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także
żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie*,
w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,
administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
w zakresie, za który odpowiada.

UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane
przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych.
Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono
administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

……………………………..
(Podpis)

