Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Wielkanocna Pisanka

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
„Wielkanocna Pisanka edycja IV”

Kategoria wiekowa

3-4 latki
5-6 latki * (właściwe podkreśl)

Nazwa przedszkola, adres
korespondencyjny

Adres e-mail przedszkola

Imię i nazwisko, oraz telefon kontaktowy
do nauczyciela – opiekuna dzieci

Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na publikowanie nazwy i danych teleadresowych przedszkola.

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.
1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jako osoba upoważniona do reprezentowania
placówki oświadczam, że nauczyciel wskazany w karcie zgłoszenia wyraził zgodę
na przetwarzanie przez Przedszkole Gminne w Jabłonnie jego danych osobowych podanych
w karcie zgłoszenia do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO nauczyciel wymieniony w karcie zgłoszenia
został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Jabłonnie, z
siedzibą przy ul. Modlińskiej 103b, 05-110 Jabłonna.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pod nr telefonu–
601 285 478.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, tj. na podstawie (art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz w okresie do 6
miesięcy po jego zakończeniu.
6. Ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem
rzeczywistym,
3) usunięcia przetwarzanych danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie narusza przepisy RODO,
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w takim przypadku dalsze
reprezentowanie Państwa placówki w konkursie będzie niemożliwe.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

……………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedszkola

