OŚWIADCZENIE
Zgłaszający grupy taneczne, solistów/duety do I Powiatowego Konkursu Tanecznego „Złoty Bucik” Syrynia 2019
r. oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem I Powiatowego Konkursu Tanecznego „Złoty Bucik” oraz posiada
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich na udział dziecka w konkursie oraz na
przetwarzanie przez organizatora, partnerów, jury oraz sponsorów konkursu ich danych osobowych w tym wizerunku,
wypowiedzi, imienia i nazwiska w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym publikację wizerunku i wypowiedzi
na stronie internetowej www.przedszkolesyrynia.pl, na portalach internetowych przez okres prawnej możliwości
dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z 10.05.2018 r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, z 4.05.2016 r.) zawartych w klauzuli informacyjnej.

……………………………………………
Pieczątka i podpis Dyrektora placówki

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni.
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu organizacji
I Powiatowego Konkursu Tanecznego „Złoty Bucik” Syrynia 2019 r. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwy udział w konkursie.
4) Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
w pkt 3 bądź do czasu zakończenia ich przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one
nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub
z Inspektorem Danych Osobowych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

