OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ut.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku, moich danych osobowych oraz
małoletniego uczestnika projektu przez Stowarzyszenie COPERNICUS w Ustrzykach Dolnych, w celu wzięcia
udziału w konkursie, w zakresie: imię i nazwisko ucznia, adres email ucznia, nr telefonu rodzica/opiekuna, imię
i nazwisko rodzica/opiekuna.
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/zgody na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w materiałach zdjęciowych,
audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby Stowarzyszenia Copernicus.
data i podpis rodzica /opiekuna .………………………………………………..……

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie COPERNICUS
w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne.
2) Pani/Pana oraz dziecka wizerunek i dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu
oraz realizacji zadania z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Ustrzyki
Dolne.
3) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione do ich przetwarzania w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie. Jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność udziału dziecka w konkursie.
5) Dane osobowe Pani/Pana (imię i nazwisko, nr telefonu) oraz wizerunek oraz dane osobowe dziecka
(imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres realizacji projektu.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych do kontroli projektu oraz na podstawie przepisów prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy copernicuszspnr1@gmail.com.
Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną
.………………………………………..
(data i podpis rodzica /opiekuna)

