Załącznik nr 1
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku
z udziałem ucznia w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Komendę Miejską Policji
w Bydgoszczy pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………
Klasa …………………………………………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych mojego dziecka
tj. imienia i nazwiska, wieku, szkoły i klasy przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy wyłącznie
w celu organizacji Konkursu pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, wyłonienia laureatów konkursu
oraz przygotowania imiennych dyplomów dla uczestników oraz wyrażam zgodę na publikację
konkursowej pracy plastycznej i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz
z nazwą szkoły i klasy na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej klauzulą informacyjną.

……………………………..

..…………………………………………………………….

data

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (Dz. U. UE L nr 119, str. 1 ze zm.)
informuje, że :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest
Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy Chodkiewicza 32,
85-667 Bydgoszcz.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych.
Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania danych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane
niezgodnie z przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział dziecka
w konkursie.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
W związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie Plastycznym pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć
na publikację na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy celem

udokumentowania przebiegu konkursu (Dz.U. 2021 poz. 1062 ze zm.).

……………………………..
data

..…………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

