załącznik nr.1
do Regulaminu Gminnego Konkurs
Na projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja niżej podpisany jako rodzic/opiekun prawny*:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
▪

wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w konkursie Na projekt Gminnej Kartki

Wielkanocnej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,
▪

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w dziecka: tj. imię i nazwisko oraz
wizerunek przez Administratora Danych Osobowych reprezentującego Urząd Gminy
Jabłonna w celu realizacji promocji Gminy Jabłonna na stronach administrowanych przez
Gminę Jabłonna.

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i posiadam nieorganiczną
zdolność do czynności prawnych.

__________________________

___________________________

(miejsce i data złożenia zgody)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest
Wójt Gminy Jabłonna.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku art.
7 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994
z poźn.zm.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych
osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
5) Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia
danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Gminy Jabłonna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.
8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl.

