Załącznik nr 2

..............................., dnia ..................
(miejscowość i data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich/mojego dziecka

*)

………………………………………………………. (imię i nazwisko) w świetle

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 – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r) oraz zezwalam na podstawie art. 81 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191.) na rozpowszechnianie wizerunku
utrwalonego na nagraniach audio- video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi
(imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz
archiwalnych, a także na stronach WWW organizatora konkursu.

………………………………………………………………………
Podpis /
*)

*) dot. osób niepełnoletnich

podpis rodzica / opiekuna prawnego
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem

danych

osobowych

zawartych

w

zgłoszeniu

uczestników

do

Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego CEA jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZPSM im G. Bacewicz w Koszalinie jest Krzysztof
Czarnecki, kontakt: redakcja@zpsm.pl
Dane osobowe w związku z Ogólnopolskim Konkursem Altówkowym CEA mogą być
zamieszczane w Internecie, m.in. na stronie internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook,
Youtube

itp. bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe będą
przetwarzane w zakresie (imienia i nazwiska uczestnika, klasy, roku nauki, imienia i nazwiska
nauczyciela prowadzącego, e-maila i numeru telefonu tego nauczyciela) na podstawie art. 6
ust.1 lit a) RODO.
Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości
danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska nauczyciela
prowadzącego, nazwy szkoły) w harmonogramach i innych materiałach związanych z
konkursem.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku, nie jest ograniczona
czasowo, ilościowo i terytorialnie.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a także usuwania przez administratora
danych osobowych w każdej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia
skargi do UODO, gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

