Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu plastycznego
„ Mistrz OZE Recyklingu”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Oświadczam, że:
•
•

na zdjęciach załączonych do niniejszej zgody znajduje się mój wizerunek (wizerunek mojego
dziecka),
udzielam Gminie Chorzele – Administratorowi Danych Osobowych, zwanemu „Upoważnionym”,
zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu,
wizerunku wskazanego w pkt. 1) niniejszego oświadczenia (zwanego dalej „Wizerunkiem”).

2.

Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach
informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku
w mediach wewnętrznych oraz w mediach zewnętrznych Upoważnionego w związku z prowadzoną
przez Upoważnionego działalnością z zakresu kultury.

3.

Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych
w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie
lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody,
niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana
kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory,
w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku.
Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają
odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego moich danych osobowych dla celów
dokumentacyjnych:
•
wizerunek,
•
imię i nazwisko,
•
wiek,
(inne dane osobowe).

5.

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu,
żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Udzielenie zgody następuje nieodpłatnie.

.
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu)

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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

