Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do przyrodniczego konkursu plastycznego
„Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum SPN w Czołpinie”

Dane uczestnika konkursu proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię : ………………………………………………………… Nazwisko: ………………………………………………………………………….
Wiek : ……………………. Placówka oświatowa (nazwa): ...................................................................................
Adres placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(opiekuna zgłaszającego na konkurs)

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO.
………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data

podpis Nauczyciela - koordynatora

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).

- verte –

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2

Dla rodziców lub opiekunów
Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
w
w przyrodniczym konkursie plastycznym „Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum SPN w Czołpinie”
organizowanym przez Słowiński Park Narodowy
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO.
………………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………………………………………………..
( podpis rodzica lub opiekuna osoby nieletniej)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn.: DZ.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).
- verte -

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator konkursu : Słowiński Park Narodowy
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u organizatora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz w związku z publikacją wyników
konkursu, publikacją wizerunków i danych uczestników konkursu na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w
kronikach w celu informacji o działalności edukacyjnej organizatorów na podstawie art. 6 ust. 1lit a, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organizatorów
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisów prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez współadministratorów będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie „Prezentacja roślin i zwierząt
Muzeum SPN w Czołpinie”
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Wyrażam zgodę
…………………………..
Podpis

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator konkursu : Słowiński Park Narodowy
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u organizatora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz w związku z publikacją wyników
konkursu, publikacją wizerunków i danych uczestników konkursu na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w
kronikach w celu informacji o działalności edukacyjnej organizatorów na podstawie art. 6 ust. 1lit a, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organizatorów
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także
prawo do przenoszenia danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisów prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratorem będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie „Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum
SPN w Czołpinie”
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Wyrażam zgodę
…………………………..
Podpis

