KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU
……………………………………………………………………….
(nazwa konkursu)
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
Proszę o uzupełnienie tabeli czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Nazwisko ucznia:

2. Imię ucznia:
3. Klasa:
4. Pełna nazwa szkoły
5. Adres szkoły
6. Powiat
7. Gmina
8. Nr tel. Szkoły
9. e-mail szkoły
10. Imię i nazwisko osoby
przygotowującej ucznia do
konkursu
11. Inne dane

Data podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły
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ZGODA
Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych mojej/mojego
córki/syna
….…………………………………………………………………..…….
związanych z uczestnictwem w konkursie organizowanym przez PODN w Wodzisławiu
Śląskim na stronie www Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a także
współorganizatorów wydarzenia (szkołę ponadgimnazjalną, pracodawcę obejmującego
patronat nad konkursem, organu prowadzącego) oraz w mediach publicznych, w tym na
platformach społecznościowych podmiotów zaangażowanych w organizację konkursu, a
także w siedzibie organizatorów i współorganizatorów (tablicach informacyjnych, gablotach)
Wodzisław Śląski, …………………...
data

………………………………………
czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
/pełnoletniego ucznia

Informuję, że wyrażoną zgodę mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem
dalszego przetwarzania danych określonych niniejszą zgodą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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).
DYREKTOR PODN
mgr Iwona Miler
___________________________________________________________________________________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych Państwa córki/yna jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle 1 Maja 16A Szkolna 1, kod pocztowy 44-300, adres e-mail:
sekretariat@podn.wodzislaw.pl tel. (032)7293242
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie
wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z organizacją konkursu oraz
realizacją wszelkich działań dotyczących jego upowszechniania.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest pan Kamil Gałązka, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl,
tel. 503-118-282
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i przebiegu konkursu wymagany przepisami
prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania
jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,jak również prawo do ograniczenia
ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiadają Państwo również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa
danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych Państwa córki/syna jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań związanych
z organizacją i upowszechnianiem konkursu i jego rezultatów.
Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ……………………………………………………………………………….…………
(imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia,
którego dane osobowe będą przetwarzane)
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