ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna ”
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w
Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3 (dalej: „Administrator danych”).
2. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:
- poczty elektronicznej: fundacjamowp@gmail.com
- poczty tradycyjnej: ul. Dąbrowskiego 46/3, 32-600 Oświęcim
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego
umieszczone na pracy plastycznej w postaci: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz
numer telefonu kontaktowego, przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu
uczestnictwa Pani/Pana dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym pn.
„Dobroczynna Pisanka Wielkanocna ”, organizowanym przez Administratora
danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a/ rozporządzenia).
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą
przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, w którym Pani/Pana dziecko /
podopieczny bierze udział.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli będzie to konieczne do wykonania przez
Administratora danych usługi, mogą być przekazywane pracownikom i
współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do
przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi
związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami.
Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed cofnięciem zgody,
b) dostępu do treści udostępnionych danych,
c) żądania sprostowania danych osobowych,
d) żądania usunięcia danych osobowych,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub
dziecka/podopiecznego narusza przepisy rozporządzenia.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać udostępnionych przez Panią/Pana
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych
na wykonanej pracy plastycznej bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwi jednak wzięcie przez Pani/Pana dziecko/podopiecznego udziału w
konkursie „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”,

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej: …..................................................................
data, miejsce, czytelny podpis

Imię i nazwisko dziecka:
.....................................................................................
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODYNA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego
uczestnika konkursu przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w celu wzięcia udziału
w konkursie plastycznym pn. „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”, zakresie: imię i
nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.
............................................
data i podpis rodzica / opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICA
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”, oraz wyrażam zgodę na
publikację wizerunku mojego dziecka ................................................................. przez
Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych (umieszczenie w dokumentacji
Konkursu, w mediach, na stronach internetowych), publikację zgłoszonej pracy w całości lub w
części w mediach drukowanych i elektronicznych oraz na przekazanie jej na cel charytatywny
wskazany przez Organizatora .

............................................
data i podpis rodzica / opiekuna

