
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrazam zgodę naprzetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

w podanym nizej zakresle:
! imię i nazwisko,
! wiek
przez: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-II9 Gliwice
w celu organizacji konkursu plastycznego ,,Co sprawia, że czuję rózne emocje"

Data, miejsce i podpis cz5Ąelny rodzica,/opiekuna plawnego

2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam l,niewyrńam zgody* naprzetwarzanie danych osobowych mojego dzięckaw celu publikacji
wyników konkursu plastycznego ,,Co sprawia, że czuję różne emocj ę" na stronach internetowej

otganizatora.

Datą miejsce i podpis cąĄelly rodzica/opiekrrnaprawnego

3. Zgodana przeniesienie praw autorskich na rzeczOrganizatora Konkursu

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zgłoszonej w konkursie pt. ,,Co sprawia, że czuję rożne
ęmocje" uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich, zobowiązuję się do nieodpłatnego

przeniesienia na rzęcz organiŻatora- Zespoł Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach w całości
autorskich praw do zgŁoszonej pracy konkursowej mojego dzięcka.

Data, miejsce i podpis czltelny rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach:

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowychjest Zespoł Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, reprezentowany przęZ

Dyrektora Zespołu.
2. Administrator vryznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośó przetwanania danych osobowych" z ISÓrym

można skontaktować się za pośrednictwęm adresu e-mail: Magdalena Koprucka e-mai1: iod@zpml.pl
3. Dane osobowe są zbierane celem organizacj i konkursu ,,Co sprawią żę czLrję różne emocje"
4, Podstawą przetwuzaniadanych osobowychjest zgoda osoby, której dane doĘczą,

Art. 6 ust. 1 1it, a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaż7 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony

osób fizycznych w z;vłiązku zprzetvlarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypłlłr.u takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46/WEl'

5, Podanię powyższych darrych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pula zgody będzie skutkowało brakięm

możliwości udziału dziecka w koŃursie,
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upowaźnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki.
8. Zaprzestanieprzetwarzaniadanych osobowych będzie miało miejsce po upĘwie 5 latpo zakończęniukonkursu lub po cofnięciu

Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie.
9. Przysługuje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 0. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

11. lnformujemy, że przysługuje Pani,Ęanu prawo do:

a. dostępu do swoich darrych osobowych i otrzymania ich kopii,
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
c. usunięcia darrych przetwuzanych na podstawie zgody,

cffiięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano ną
podstawie zgody przed j ej cofnięciem.

d. ograrriczenia przetwarzania,
e. splostowaniadanych,
f. przenoszeniadanych,

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego - PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych.


