Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”

Formularz zgłoszeniowy do IV edycji konkursu na najciekawszy „List dla ziemi”
1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………
2. Wiek:
…………………………………………………………………………………………
3. Nazwa placówki oświatowej:
…………………………………………………………………………………………
Ulica:…………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy:………………………… Miejscowość: ………………………………..
4. Nauczyciel (opiekun):
………………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy:
………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych zawartych
w formularzu przez Organizatora.
Oświadczam,

że

zapoznałem

się

z

regulaminem

konkursu

oraz

zostałam(em)

poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych
oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami i przyklejenie na odwrocie pracy
konkursowej.
Praca konkursowa bez dołączonego formularza nie będzie dopuszczona do konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. art. 13 ust.1 i ust.2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
zwanym dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem:
kancelaria@um.przemysl.pl.
2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia w celu przeprowadzenia
konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym
państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86)
8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie zastosujemy wobec nich profilowania.
9. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”. Niepodanie tych danych będzie
skutkowało niemożliwością udziału w konkursie.
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO
1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
a) do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

