Klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu „Gwiazdka tuż, tuż …”
organizowany przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a. jest prowadzenie dokumentacji konkursowej i promocyjnej, a podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
b. podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest odrzuceniem
zgłoszenia kandydata. Dane osobowe są przechowywane do momentu zakończenia konkursu
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
3. Odbiorcy danych:
a. upoważniony pracownik Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
b. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
c. dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celach przeprowadzenia konkursu.
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Ci prawo:
a. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
b. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody,
d. do przenoszenia danych osobowych,
e. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

Administrator Danych Osobowych
………………………….………………………
imię i nazwisko uczestnika

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego i mojego dziecka w celach
uczestnictwa w konkursie „Gwiazdka tuż, tuż…” i promocyjnych. Wyrażenie woli jest zgodne z
postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO).

…...............................................
podpis rodzica uczestnika konkursu

