Klauzula informacyjna – osoby poniżej 16 roku życia

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu fotograficznego
„Barwy Niepodległej”

Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława
Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 ,
adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mgr Katarzyna Idźkowska, tel.:
+48(29)751-65-62, adres e-mail: k.idzkowska@chorzele.pl.
3. Celem zbierania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jest
udział w konkursie fotograficznym „Barwy Niepodległej”.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Dane podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres
email.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka/podopiecznego oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane
jedynie w celach badawczych, statystycznych, naukowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny
dla realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu (bądź do chwili
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych/innych wynikających z prowadzenie
konkursu).
9. Źródło danych: rodzice/opiekunowie prawni w przypadku dzieci poniżej 16 roku
życia.
 Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka/podopiecznego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą w
Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, w celu wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym „Barwy Niepodległej”.
 Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym
dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawa sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawa do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
 Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie,
co
skutkować
będzie
usunięciem
danych
osobowych
mojego
dziecka/podopiecznego ze zbioru przetwarzanego przez Administratora.
………………………………………………………………………………..
/data i podpis opiekunów/rodziców uczestnika/
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 (Dz.Urz.UE L 119/1).

