Karta uczestnika konkursu KARTKA BOŻONARODZENIOWA
dla uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022.
1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….…….……..

2. Klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

4. Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………….…………………….………..

☐ Wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka …………………………….…………….
…………………………………………………………………... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach
określonych w regulaminie konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
……………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

☐ Wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w
zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników konkursu przez
organizatora konkursu, na stronie internetowej organizatora, profilach internetowych zarządzanych
przez organizatora, jak np. Facebook i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji organizatora.

……………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

☐ Wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka w związku z udziałem w konkursie przez organizatora konkursu, na stronie internetowej
organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez organizatora, jak np. Facebook i inne oraz
w mediach w celu informacji i promocji organizatora.
……………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Policealna EDU-Scholaris w Kwidzynie
1. a z siedzibą w Kwidzynie ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez
Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa lub podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie
zawartych umów (np. usługi informatyczne).
5. Dane mogą być udostępniane do publikacji partnerom, z którymi współpracuje Administrator, w celach o których mowa w pkt.
2.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane.
Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres email Administratora (podany poniżej).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku osoby, której dane dotyczą przez
Administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze stron internetowych prowadzonych przez Administratora i
partnerów, wewnętrznych materiałów, profili internetowych. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów
i ulotek.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie
profiluje danych osobowych.
12. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
13. Dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych:
Adres do korespondencji: Szkoła Policealna EDU-Scholaris w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn
Adres email: sekretariat@edu-scholaris.pl
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl

