Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………................................................................................................................
imię i nazwisko

w zakresie imienia i nazwiska, klasy i szkoły, do której uczęszcza przez VI Liceum Ogólnokształcące
z siedzibą w Bydgoszczy, w celu uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
„Matematyka

na

6”

Potwierdzam zapoznanie

dla

uczniów

VIII

klas

szkół

podstawowych.

się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

„Matematyka na 6” dla uczniów VIII klas szkół podstawowych.
………………

………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

data

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników konkursu poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej placówki danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
uczestnika, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
„Matematyka na 6” dla uczniów VIII klas szkół podstawowych.
*TAK

NIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
………………
data

………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

* odpowiednie podkreślić (rodzic)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 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 osobowych) – zwane dalej RODO, zostałam/em
poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4, adres e-mail: lo06@edu.bydgoszcz.pl, tel. 52 3270371.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl ,

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa ucznia w Wojewódzkim Konkursie
Matematycznym „Matematyka na 6” dla uczniów VIII klas szkół
podstawowych
oraz prezentowania wyników konkursu i prac na stronie internetowej VI Liceum
Ogólnokształcącego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a)
RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Za osobę, która nie ma zdolności
do czynności prawnych czynność prawna w imieniu tej osoby dokonywana jest przez jej
przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy VI Liceum
Ogólnokształcącego.
4. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane do 30 listopada 2020 r.
6. W przypadku nie wyrażenia zgody Pani/Pana dziecko nie będzie miało możliwości
uczestniczenia w konkursie.
7. Pani/Panu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Państwa dziecka lub ograniczenia przetwarzania.
8. Pani/Panu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Państwa dziecka co do którego Pani/Pan sprawuje opiekę prawną, w dobrowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy powiadomić w formie pisemnej i mailowej
Administratora Danych Osobowych.
9. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

