Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………….…………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

będący rodzicem / opiekunem prawnym* dziecka, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a
oraz art. 9 ust. 2 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 (dalej RODO) wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka:
imię, nazwisko, wiek, szkoła**

wizerunek**

……………………………………….………………….…………..
imię i nazwisko dziecka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie ul. Warszawska 38a, 87-500 Rypin
pełna nazwa i adres Administratora

w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem i promocją konkursu plastycznego pn. „Razem budujemy
naszą odporność” zorganizowanego w maju – czerwcu 2020 r.
Ponadto wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie powyższych danych osobowych w celu
dokumentowania działalności, w tym poprzez opublikowanie wizerunku na stronach internetowych organizatorów
i partnerów konkursu.
……………………………………………….…………..
Data …………………………..

* niepotrzebne skreślić
** „wyrażam zgodę” - zaznaczyć właściwe

imię i nazwisko i czytelny podpis

Klauzula informacyjna administratora
w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
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 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie, ul. Warszawska
38a 87-500 Rypin tel. +48 542802989 (dalej Administrator).
2. Administrator wyznaczył Jerzego Gerszewskiego do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl
3. Państwa
dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
celach
związanych
z
organizacją
i przeprowadzeniem konkursu pn ” Sztuką w uzależnienia” zorganizowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu rypińskiego, na podstawie Państwa zgody wyrażonej w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6. Państwa
dane
osobowe
będą
przechowywane
nie
dłużej
niż
w
okresie
wynikającym
z przepisów prawa.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.
8. Mają
Państwo
prawo
do
cofnięcia
zgody
na
przetwarzanie
przekazanych
nam
danych
w
dowolnym
momencie,
jednakże
bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zarówno wyrażenie zgody,
jak i jej cofnięcie musi być udokumentowane w formie pisemnej.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w
przedmiotowym konkursie.
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
/-/ p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rypinie
Beata Grabowska

