Klauzula informacyjna

Imię i nazwisko uczestnika konkursu „Podejrzyj przyrodę”: …………………………………………………………………
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z siedzibą
w Górsku (adres: ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka), zwana dalej Szkołą.
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
iod@zsgorsk.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e, RODO.
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich
kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych - dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, po
tym czasie zostaną usunięte.
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane instytucji fundującej nagrodę – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Toruń, ul. A. Fredry 8 w celu rozliczenia finansowego kosztów nagrody.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu „Podejrzyj
przyrodę” przez Szkołę.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane
w pkt I.
IX. Przekazywanie danych do państw trzecich
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Niniejszym upoważniam Szkołę Podstawową w Górsku i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu do przetwarzania moich danych osobowych (imienia i nazwiska) – we wszystkich sprawach
związanych z organizacją konkursu.
Tak

Nie






Treść zgody
Publikacja przez Szkołę Podstawową w Górsku wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z podsumowania
konkursu i prac konkursowych) na stronie internetowej Szkoły w związku z przeprowadzonym
konkursem.
Publikacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wizerunku
mojego dziecka (zdjęcia z podsumowania konkursu i prac konkursowych) na stronie internetowej
WFOŚiGW w Toruniu w związku z przeprowadzonym konkursem.
Publikacja przez Szkołę Podstawową w Górsku imienia i nazwiska mojego dziecka (dotyczy osób
nagrodzonych) na stronie internetowej Szkoły w związku z przeprowadzonym konkursem.

………………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica

