INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony
i przetwarzania Państwa danych osobowych.
Kto jest administratorem danych
osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlano
-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego z siedzibą przy ulicy Raszyńskiej 48,
60-135 Poznań.

Czy dane są przekazywane poza
EOG?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych
osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych.
Kontakt: iod@tmpsc.pl
Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu umożliwienia
organizacji i udziału w konkursie Festiwal Małych Form Teatralnych
„Chichot Pegaza”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja
regulaminu konkursu1 (Art. 6 ust. 1 lit. a). Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę
(Art. 6 ust. 1 lit. a), dane osobowe Państwa dziecka wskazane w treści zgody
zostaną wykorzystane w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu,
a także w celach promocyjnych Administratora. Dane będą mogły zostać
również upublicznione w wersji materiałów papierowej oraz na stronie
internetowej Administratora lub prowadzonych przez Administratora
profili w portalach społecznościowych.
Dane zebrane w celu realizacji konkursu będą przetwarzane przez okres
wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Administratora.
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, będzie
on wykorzystywany do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe Państwa dziecka mogą zostać przekazane podmiotom
współpracującym z Administratorem w organizacji konkursu tj. dostawcom
systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji
i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, firmom
marketingowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym
do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych Państwa
dziecka oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła danych osobowych Państwa dziecka do krajów
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje się do
profilowania?

Dane osobowe Państwa dziecka nie są wykorzystywane
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Czy podawanie danych
osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody
na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału
w konkursie.

Z kim można się kontaktować w
sprawie przetwarzania danych
osobowych?

W jakim celu i na jakiej podstawie
przetwarzamy dane osobowe?

Komu przekazywane są dane
osobowe?

Jakie mamy prawa w związku z
ochroną danych osobowych?

1 Regulamin X Edycji Konkursu Małych Form Teatralnych Chichot Pegaza 2019 dla uczniów gimnazjów oraz ostatnich klas szkoły

podstawowej

………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu
………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………………………
adres szkoły

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im.
Bolesława Chrobrego z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, danych
osobowych mojego dziecka obejmujących imię, nazwisko oraz wizerunek w celu
i zakresie niezbędnym do opracowywania sprawozdań i relacji z konkursu, a także
ich publikację w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Administratora
lub prowadzone przez Administratora profile w mediach społecznościowych.

…………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

