Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”

KARTA ZGŁOSZENIA
INFORMACJE I DANE OSOBOWE PROSIMY WPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Nazwisko, imię ucznia i klasa, do której uczęszcza:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nazwa szkoły– dokładny adres, telefon, e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………

Data: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………
(PODPIS DYREKTORA SZKOŁY)

3. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję oraz zobowiązuję się
do przestrzegania zapisów Regulaminu organizacji Konkursu „Zdrowy styl życia młodego
Europejczyka” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
w Kołobrzegu, który został opublikowany na stronie internetowej organizatora.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
w Kołobrzegu moich danych osobowych/ moich danych osobowych i danych mojego dzieckauczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją
i organizacją konkursu pod tytułem „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.

Data: ………………………………………………………...

……………………………………….…………………………

podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
- Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 5,
Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl
 Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zs2kolobrzeg.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych uczestnika konkursu/danych osobowych rodzica-prawnego
opiekuna i danych osobowych uczestnika konkursu: art. 6. ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO.

Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.

Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym konkurs się zakończył.

Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu - imię i nazwisko, klasa i szkoła oraz wizerunek, w związku z wyrażoną (załącznik nr 2
do Regulaminu), zgodnie z art. 6. ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit.a RODO zgodą, przetwarzane będą przez
okres nie dłuższy niż 5 lat w szkole na szkolnej stronie internetowej, szkolnym profilu Facebook
i Instragram.

Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich
danych i danych Pani/Pana dziecka-uczestnika konkursu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i danych Pani/Pana
dziecka-uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez uczestnika konkursu/rodzica-prawnego opiekuna uczestnika konkursu danych osobowych
Pani/ jest warunkiem umownym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rejestracji udziału Pani/Pana dziecka-uczestnika w konkursie „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.

Dane udostępnione przez uczestnika konkursu/rodzica –prawnego opiekuna uczestnika konkursu nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

Dane udostępnione przez uczestnika konkursu/rodzica-prawnego opiekuna uczestnika konkursu nie będą
podlegały profilowaniu.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Data: ………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………….………………………………

(czytelny podpis uczestnika w przypadku, gdy jest pełnoletni)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE I DANE OSOBOWE PROSZĘ WPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie „Zdrowy styl
życia młodego Europejczyka” organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III
Krzywoustego w Kołobrzegu
…………………………………………………………………………………………….………………………….………

1

(imię i nazwisko uczestnika- gdy nie jest pełnoletni)

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na podanie przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III
Krzywoustego w Kołobrzegu (i organizatorów) wizerunku mojego /mojego dziecka- uczestnika
konkursu, jego danych osobowych - imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły oraz projektu
w związku z jego udziałem w konkursie „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.
MIEJSCE PUBLIKACJI

DEKLARACJA WYRAŻENIA WOLI/
PROSZĘ WPISAĆ ODPOWIEDNIO:
WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY

Internetowa strona szkolna zs2kolobrzeg.pl
Szkolny profil Facebook
Szkolny Instagram
strona powiatu kołobrzeskiego
miasto.kolobrzeg.pl
e-kg.pl
Telewizja Kablowa Kołobrzeg
Gazeta kołobrzeska
Internetowa strona siłowni Jacek w
Kołobrzegu
3. Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do mojej pracy plastycznej wykonanej
przez moje dziecko w ramach Konkursu, za co nie przysługuje mi żadne
wynagrodzenie.
Data: ………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………….………………………………………………….………………

(czytelny podpis uczestnika w przypadku, gdy jest pełnoletni)

1 Punkt 1. Wypełniają jedynie rodzice/opiekuni prawni uczestnika niepełnoletniego.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:



















Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
- Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 5,
Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zs2kolobrzeg.pl
Podstawa prawna przetwarzania danych uczestnika konkursu/danych osobowych rodzica-prawnego
opiekuna i danych osobowych uczestnika konkursu: art. 6. ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO.
Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.
Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym konkurs się zakończył.
Dane osobowe uczestnika konkursu/dane osobowe rodzica-prawnego opiekuna i dane osobowe uczestnika
konkursu - imię i nazwisko, klasa i szkoła oraz wizerunek, w związku z wyrażoną (załącznik nr 2
do Regulaminu), zgodnie z art. 6. ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit.a RODO zgodą, przetwarzane będą przez
okres nie dłuższy niż 5 lat w szkole na szkolnej stronie internetowej, szkolnym profilu Facebook
i Instragram.
Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich
danych i danych dziecka-uczestnika konkursu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych i danych dziecka-uczestnika konkursu
narusza przepisy RODO.
Podanie przez uczestnika konkursu/rodzica-prawnego opiekuna uczestnika konkursu danych osobowych
Pani/ jest warunkiem umownym- konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rejestracji udziału uczestnika w konkursie „Zdrowy styl życia młodego Europejczyka”.
Dane udostępnione przez uczestnika konkursu/rodzica –prawnego opiekuna uczestnika konkursu nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.
Dane udostępnione przez uczestnika konkursu/rodzica-prawnego opiekuna uczestnika konkursu nie będą
podlegały profilowaniu.
Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Data: ………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………….………………………………

(czytelny podpis uczestnika w przypadku, gdy jest pełnoletni)
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