Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* osoby niepełnoletniej
na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
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Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego*:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
*niewłaściwe skreślić
w Konkursie organizowanym przez Centra Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego wymienione w § 5 pkt. 2
Regulaminu konkursu, którzy stanowią Współadministratorów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych
do celów działań związanych z konkursem. Udzielam nieodwołalnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów
oraz nagrań wideo z wizerunkiem mojego dziecka powstałych w trakcie działań konkursu, bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania wyłącznie dla potrzeb promocyjnych i informacyjnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i
portalach internetowych, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł itp…).
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
i Regulaminem konkursu (dostępnym na stronach internetowych: http://www.cwrkdiz.kalisz.pl;
https://cwrkdiz-konin.pl; https://cwrkdiz.leszno.pl; https://cwrkdiz.pila.pl; https://cwrkdiz.poznan.pl)
i w pełni akceptuję jego zapisy.
................................................................................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Uprzejmie informujemy, że:
1. Wszystkie dane osobowe uczestników konkursu są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych
z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Współadministratorami danych osobowych uczestnika konkursu są Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego wymienione w § 5 pkt. 2 Regulaminu konkursu.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorami ochrony danych
wymienionymi w § 5 pkt. 2 Regulaminu konkursu.
4. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie.
5. Opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na przetwarzanie przez CWRKDiZ danych osobowych
udostępnianych podczas zgłoszenia na konkurs w celach komunikacyjnych.
6. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu promocji i informacji na temat wyników konkursu
i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
7. Uczestnicy posiadają prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do
wniesienia sprzeciwu.
8. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację uczestnika, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.
2135 ze zm.) uczestnicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach informacyjnych
i promocyjnych o wynikach konkursu lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
9. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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