Załącznik nr. ......... do regulaminu konkursu „Wiem na bank”

ZGODA UCZESTNIKA / RODZICÓW DZIECKA / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

.............................................................
(imię i nazwisko dziecka)

.............................................................
(nazwa szkoły)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojej córki / mojego
syna* w zakresie: imię i nazwisko, numer i nazwa szkoły, w związku z organizacją przez Wydział
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, IX edycji
konkursu „Wiem na bank”, oceną prac uczestników, wyłonieniem laureatów konkursu oraz
przygotowaniem imiennych certyfikatów dla uczestników konkursu. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam/-em się z załączoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych uczestnika konkursu w związku z udziałem w IX edycji konkursu „Wiem na bank” zgodnie
z art. 13 RODO.

...................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

............................................................................
(podpis uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu wizerunku mojego dziecka jako
uczestnika IX edycji konkursu „Wiem na bank”.

...................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

............................................................................
(podpis uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(adresowana do uczestnika / rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w IX edycji konkursu „Wiem na bank”)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ( RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Politechnika Gdańska
z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk oraz II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, z siedzibą przy
ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg ;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl; Do Inspektora Ochrony Danych należy
kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu
przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji praw uczestnika konkursu.

*

niepotrzebne skreślić
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3. Dane uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia IX edycji konkursu
„Wiem na bank” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności;
5. Podane dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych mogą być tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.);
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych 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 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w IX edycji
konkursu „Wiem na bank”. W przypadku niepodania danych osobowych lub nie wyrażenia
zgody, nie będzie możliwe uczestnictwo konkursie;
8. Dane osobowe uczestnika IX edycji konkursu „Wiem na bank” udostępnione przez
Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

*

niepotrzebne skreślić

