……………………….…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………….………
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
W związku z udziałem mojego dziecka:
Imię

i

nazwisko

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………
nazwa

i

adres

szkoły………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………....
w IX Powiatowym Konkursie Literackim „Skrzydłem Wiatru Pisane” 2021/2022


Wyrażam zgodę na zbieranie przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą
w Busku - Zdroju, danych osobowych uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy
do celów przeprowadzenia konkursu:

TAK


NIE *

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
z siedzibą w Busku - Zdroju pracy konkursowej mojego dziecka, powiązanej z jego imieniem
i nazwiskiem, do wykorzystania pracy konkursowej dla celów edukacyjnych niezwiązanych z ww.
konkursem:

TAK


NIE*

Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka na stronach www (organizatora ww.
konkursu: www.podidnbusko.pl, Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz patrona konkursu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Busku - Zdroju), w artykułach stanowiących
sprawozdanie z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, w innych
broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez organizatora celem prowadzenia działań
informacyjnych i promujących Ośrodek:

TAK

NIE*

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia mojego dziecka w konkursie:


Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy
szkoły, do której uczęszcza na stronach www (organizatora ww. konkursu: www.podidnbusko.pl,
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz patrona konkursu - Pedagogicznej

Biblioteki

Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Busku- Zdroju)), w artykułach stanowiących sprawozdanie
z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, w innych broszurach i ulotkach
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informacyjnych wydawanych przez organizatora celem prowadzenia działań informacyjnych
i promujących Ośrodek:

TAK


NIE*

Wyrażam zgodę na publiczne imienne wręczenie mojemu dziecku dyplomu oraz nagrody (wraz
z podaniem szkoły, do której uczęszcza) podczas wręczenia nagród w finale konkursu w 2022 r.:

TAK

NIE*

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

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
informuję iż:
Administrator
Administratorem danych osobowych Pani/Pana* syna/córki* jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju,
reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z administratorem, możliwy jest:

korespondencyjnie pod adresem: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju al. Mickiewicza 21,
28-100 Busko-Zdrój

elektronicznie pod adresem e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl

telefonicznie po numerem telefonu: 41-378-18-56.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych kierując korespondencję na adres: Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju,
al. Mickiewicza21, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem Pani/Pana* syna/córki* w IX Powiatowym Konkursie Literackim „Skrzydłem Wiatru
Pisane” 2021/2022, w celach i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju, jednostka sprawująca patronat konkursu - Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku -Zdroju, osoby, które odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów, szkoły
uczestniczące w konkursie, inni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, czytelnicy Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji usługi.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:

prawo dostępu do swoich danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować
niedopuszczeniem do udziału w IX Powiatowym Konkursie Literackim „Skrzydłem Wiatru Pisane” 2021/2022.
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Retencja danych
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
organizacji i przeprowadzenia IX Powiatowego Konkursu Literackiego „Skrzydłem Wiatru Pisane" 2021/2022, a po tym czasie przez okres
prowadzenia działań informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będą przechowywane przez
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz
Jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju.
Przekazywanie danych i ich profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, przetwarzane będą w sposób
częściowo zautomatyzowany, nie będzie to jednak powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania.
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