
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS NA LOGO

szlaku prowadzącego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach
na szczyt Ramży

………………………………………………………..….
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Adres zamieszkania: …………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………….......

Adres e-mail: ………………………………………….

OŚWIADCZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych
⬜Wyrażam zgodę ⬜ Nie wyrażam zgody *)

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach i zakresie
niezbędnym do realizacji konkursu pn. ,,Logo oznaczenie szlaku’’.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w Szkole
Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach. Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości udziału w konkursie.

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
⬜ Wyrażam zgodę ⬜ Nie wyrażam zgody *)

na nieodpłatne rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*) w związku
z udziałem w konkursie, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych,
telewizyjnych i nagrań video dla celów informacyjno-promocyjnych, m.in. publikowania na
stronie internetowej szkoły i szkolnym facebook-u.
Ponadto udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów
filmowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do momentu odwołania
zgody. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
oraz materiału audio/video, tylko w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym
z działalnością statutową prowadzoną przez SP4 w Orzeszu-Jaśkowicach na stronie
internetowej szkoły, na profilach Facebook. W każdej chwili przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej
zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolność do czynności prawnych, zapoznałem
się z regulaminem i akceptuję jego treść.

…………….………………………………………
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z siedzibą  w Orzeszu, ul. Stuska
10, tel: 32 2215558, mail: sp4orzesze@interia.pl
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.
2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych


