ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Potwierdzam swoją zgodę na udział ………………………………..…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)

w konkursie „Wrocław w stylu retro” organizowanym przez SP nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
we Wrocławiu, SP nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe
we Wrocławiu.

__________________________
(miejscowość i data)

________________________________

________________________________

Podpis uczestnika

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku

…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia konkursu „Wrocław w stylu retro” przez jego
organizatorów: SP nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu, SP nr 10 im. Bolesława Krzywoustego
we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na
stronach internetowych oraz profilach społecznościowych FB organizatorów konkursu.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do
organizatorów. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
działań podjętych przed cofnięciem zgody.

________________________________

________________________________

Podpis uczestnika

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

ZGODA NA ZAMIESZCZENIE WYNIKÓW
Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych
organizatorów konkursu wyników mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

uzyskanych w finale konkursu w roku szkolnym 2021/2022.

________________________________
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: „RODO”) Organizatorzy informują, że:
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu są wspólnie:
a) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu, ul. Kowalska 105,
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl;
b) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Inflancka 13,
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl;
c) Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu (MNWr), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl.
2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Konkursu, na podstawie udzielonej
przez uczestnika Konkursu dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub wycofanie zgody może uniemożliwić weryfikację zgłoszenia do Konkursu.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury
(prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
5) Dane osobowe uczestnika mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów
informatycznych.
6) Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
7) Uczestnikom przysługuje:
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. Prawo do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
z powodu szczególnej sytuacji
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. Prawo do przenoszenia danych;
f. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8) W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może wysłać wiadomość do
każdego ze współadministratorów, na adres email inspektowa ochrony danych osobowych podany powyżej.
9) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
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