Załącznik nr 1
do Regulamin okręgowego konkursu wiedzy elektrycznej i elektronicznej
dla uczniów szkół gimnazjalnych „Elektronika – to jest to!”

Informacje dla Rodzica/Opiekuna

W dniu 22 marca 2019 r. w godzinach 10.00-12.00 w Zespole Szkół ElektrycznoElektronicznych w Radomsku ul. Narutowicza 12 odbędzie się finał okręgowego konkursu wiedzy
elektrycznej i elektronicznej

„Elektronika – to jest to!”
Państwa syn/córka/podopieczny został finalistą tego konkursu w związku z tym prosimy o wyrażenie
zgody na jego obecność na finale.
Podczas wydarzenia będzie przebywał z opiekunem - nauczycielem ze swojej szkoły. Jest możliwość
uczestnictwa Rodzica, jeśli zechcą Państwo uczestniczyć – serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że podczas konkursu powstaną materiały medialne: zdjęcia/film, które będzie można
zobaczyć w mediach lokalnych (prasa, telewizja). Zgoda na uczestnictwo jest związana ze zgodą na
możliwość publikacji wizerunku w mediach, której treść została przedstawiona na kolejnej stronie.

Kontakt telefoniczny: 604368893 Michał Bąk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgoda Rodziców/Opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę na uczestnictwo

………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia- uczestnika

w konkursie „Elektronika – to jest to!” w dniu 22 marca 2019 r. w ZSE-E w Radomsku

………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna oraz podpis*

*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego*

……………………………………………………….

w

zakresie

związanym

(imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu)

z działaniami związanymi z konkursem „Elektronika – to jest to!” oraz działaniami promującymi placówkę
wykraczającymi poza prawo oświatowe, zgodnie z 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy przedstawiające wizerunek ww.
dziecka - uczestnika konkursu, prace ucznia wykonywane podczas konkursu oraz w związku z wydarzeniami
związanymi z działalnością Zespołu szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, w których bierze udział
uczeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły, facebooku szkoły, w materiałach promocyjnych
Szkoły oraz w mediach (prasa, telewizja,). (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r.
poz.60).
Fotografie, filmy, prace i inne osiągnięcia publikowane są na terenie szkoły, na tablicach informacyjnych, na
stronie internetowej szkoły, fecebooku szkoły z podaniem: imię, nazwisko, szkoła uczestnika konkursu.
Jeżeli rodzic/opiekun prawny uzna, iż godzi to w dobre imię dziecka lub nie wyraża zgody na takie działania,
niezwłocznie, na piśmie prosimy o zgłoszenie tego Administratorowi danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem danych Pana/Pani dziecka/podopiecznego wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych i udostępnianie wizerunku jest Dyrektor Szkoły Adam Jałkiewicz
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu
i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana /dziecka dane celem udziału
w zajęciach organizowanych przez placówkę zgodnie z przepisami prawa oraz informujemy, że wizerunek
i dane dziecka mogą być przekazane do organu prowadzącego celem promocji powiatu
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne
przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy
powierzenia danych do przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
10. Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas konieczny na zorganizowanie i rozstrzygnięcie
konkursu „Elektronika – to jest to!”, a następnie będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016 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, i zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst
jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) .
Podpisem wyrażam wolę/zgodę obojga rodziców/ opiekunów prawnych*
Radomsko, dn. ……………………..
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*

