ZGODA
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
w skrócie „RODO” - Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
wyrażam zgodę

 TAK

 NIE

(zaznacz właściwe)

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………,
/proszę wpisać imię i nazwisko/

jak również moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Liceum
Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w celach związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu „Malachoviacus Informaticus”. Wyrażam zgodę
na podanie danych osobowych mojego dziecka do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem
informacyjnym organizatora Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem
publicznym wynikającym z organizacji Konkursu i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu
obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego Konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Nieudzielenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
……………

…………………………..

data

podpis

Ponadto oświadczam, że
wyrażam zgodę

 TAK

 NIE

(zaznacz właściwe)

na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
…………..………………………………………………………………
/proszę wpisać imię i nazwisko/

przez Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w związku z jego
udziałem w konkursie „Malachoviacus Informaticus”– zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w celach promocyjnych oraz archiwizacyjnych. Możliwe formy
rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych
osobowych, poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych lub ograniczonego
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji dotyczących
przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie Konkursu.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych dziecka można się skontaktować
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: tomasz.skwarski@zjoplock.pl
Dodatkowo oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Malachoviacus Informaticus”,
rozumiem jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
……………
data

…………………………..
podpis

