ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Wyrażam/ nie wyrażam * zgody na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka ……………………………………………, w związku z jego uczestnictwem w konkursie
recytatorskiego - „Entliczek-Pentliczek” czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii
Konopnickiej organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o
przysługujących mi prawach. Jestem świadom, że konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach.
..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na publiczne, nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………………. w związku z
udziałem w konkursie recytatorskiego - „Entliczek-Pentliczek” czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana
Tuwima i Marii Konopnickiej organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Miejskie Ośrodka Kultury w
Lędzinach, strona internetowa Urzędu Miasta Lędziny, strona na portalach społecznościowych (typu:
Facebook,), gazetka ścienna.
Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: Urząd Miasta
Lędziny. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr
osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.

…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna/ uczestnika)
*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu recytatorskiego „Entliczek-Pentliczek” czyli poezja Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej
organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach są przetwarzane na
podstawie art 6 ust 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, dalej: RODO):
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku
Kultury w Lędzinach jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach reprezentowana przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, z siedzibą przy ulicy
ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny.

2.
3.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie,
pisząc na adres e-mail: iod@mokledziny.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału przez dziecko w
konkursie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych,

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora oraz zdjęcia z konkursu recytatorskiego będą
umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta Lędziny, na
profilu portalu Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta Lędziny, lokalna
gazeta wydawana przez Urząd Miasta Lędziny.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji.
W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do treści
danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest administrator, -sprostowania danych, na podstawie
art. 16 RODO, -usunięcia swoich danych art. 17 RODO, -ograniczenia przetwarzania
danych, na podstawie art. 18 RODO, -przenoszenia swoich danych osobowych na
podstawie art. 20 RODO, -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21
RODO, - do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu
jej wycofania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne aby wziąć udział w
konkursie.
Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.

6.

7.
8.

