
.data i crytelny podpis rodzicalopiekuna prawnego.

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego pn. ,,Dzień bez samochodu"

OŚWIADCZENIE
szkolnego koordynatora (opiekuna pracy) konkursu plasĘcznego

pn. ,rDzień bez samochodu"

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osoborvych przez Organiz,atora Konkursu pn.

Konkttrs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: ..Dzień bez samochodu" tj. Gminę
Chocianórv, w celach wynikających z udziału r,v Konkursie" zgodnie z ustar,vą z dnia l0 maja 201 8

roku o ochronie danych osoborrych (tj,Dz. IJ. zż0l9 r. poz. l781) oraz od25 majaż0l8 r. -
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l61679 zdnia27 kwietnia 20l6 r. lv
sprarvie ochrony osób fizycznych rv związku z przetwarzaniem danych osobowych i rv sprarvie

srvobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyrł,y 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych). Mam świadorność dobrorvolności podania danych osoborrych.

Ośrviadczam , że zostałern poinformorvany(a). ze Administratorem danych osobowych jest Gmina
Chocianór,v. Czas przet\yarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z rr,/tv

Rozporządzeniem lv dnirr 25 maja 20l 8r. Ośr,viadczam rórvniez, żę zostałem/am

poinformor.vany(a), iżmam prawo do rvglądu do sr,voich danych osobor,vych oraz ich poprarviania.

Ponadto mam prawo w kazdym czasie lrtlrazic sprzecir.v co do przetwatzania moich danych

osobor.rl,ch przez Stow,arzyszenie, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetl,varzanych danych

osobowych, lv zakresie przervidzianym przez przepisy rv/rv Llstawy oraz RODO (od 25 maja

20l8r.). Ponadto oślviadczam. iz rv przypadku nagrodzenia lub rł,yróżnienia mojej pracy rv

konkursie, wyrazam zgodę na opLrblikor,vanie w prrblikacji. na stronie Organizatora

moich danych osobor,vych, obejmujących imię i nazr,visko oraznazvyę szkoły. Poprzez rrl,słanie
pracy konkursowej nieodpłatnie przenoszę na Organizatora rvszelkie autorskie pra\,va majątkorve

do nich, na r,vszystkich polach eksploatacji, o których mowa rv art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994

roku o pralvie autorskim i prar.vach pokrewnych (tj Dz.U. z 202|, poz. 10562). Wyrazenie zgody
przez wszystkich autorórv pracy oraz opiekuna grupy na przetwarzanie danych osoborr,_vch na

potrzeby konkursu jest i,varunkiem udziałrt w konkursie
.data i czytelny podpis szkolnego

koordynatora konkursu (opiekuna pracy).


