Załącznik nr 2
II edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji sybirackiej
„My z tej samej Ojczyzny...”
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………
2. Klasa:……………………………………………………………………
3. Szkoła: …………………………………………………………………..
4. Numer kontaktowy: ……………………………………………………
5. Podpis prawnego opiekuna: …………………………………………..
6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego
ucznia……………………………………………………………………..
7. Wiersz 1…………………………………………………………………..
8. Wiersz 2………………………………………………………………….

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………….……………
…………………………………………………….

ujawniających

wizerunek,

w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Gminne Centrum
Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w kwartalniku „Nasza Gmina”, a także na
stronach internetowych Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, Gminnego
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Gminy Szczurowa oraz Klubu
Historycznego Contra Spem Spero zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem 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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………... (data, podpis)

Załącznik nr 3

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………...………………
…………………………………………… zarejestrowanego w formie nagrania wideo oraz w
formie zdjęć, a utrwalonego w ramach uczestnictwa w II edycji konkursu międzyszkolnego
poezji sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…” w kwartalniku „Nasza Gmina”, a także na
stronach internetowych Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, Gminnego
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Gminy Szczurowa oraz Klubu
Historycznego Contra Spem Spero, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm). Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

…………………………………………...
(data, podpis)
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej, e-mail:dyrektorgck@szczurowa.pl, numer telefonu: (14) 671-40-50.
2. W Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej został powołany
Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji i fotorelacji.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie –
co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, (nieograniczony krąg
odbiorców).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
a)
b)
c)
d)

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją GCKCiS znajduje podstawę
w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba,
której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie nieumieszczeniem wizerunku
na stronie internetowej i fanpag’u.

