Załącznik Nr 1
do regulaminu
konkursu plastycznego
„Współcześni rycerze Św. Floriana”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego „Współcześni rycerze Św. Floriana”
organizowanego dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych przez Muzeum w Przeworsku
Zespół Pałacowo – Parkowy i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i
nazwisko)……………………………………………………. w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla
celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa – na podstawie
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie pracy oraz zdjęć zawierających wizerunek dziecka,
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia konkursu
na stronie internetowej, portalu facebook organizatora, na wystawie oraz w prasie, w celu
informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora.

INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy drogą e-mailową:
iod@powiatprzeworsk.pl

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 5 lat na
stronie internetowej Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy lub do czasu wycofania
zgody na publikację.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

