Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
„Zostań Prezydentem Mysłowic” oraz na upowszechnienie wizerunku
nazwa i adres placówki

…………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych dziecka
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

przez komisję konkursową przy Urzędzie Miasta Mysłowice w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „Zostań Prezydentem Mysłowic” zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
W przypadku, gdy w konkursie pn. „ZOSTAŃ PREZYDENTEM MYSŁOWIC” bierze udział jako uczestnik
osoba niepełnoletnia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem

danych

osobowych

jest

Prezydent

Miasta

Mysłowice.

z siedzibą w Mysłowicach, ul. Powstańców 1.
2. Dane

kontaktowe

Inspektora

Danych

Osobowych

tel.

032

317

12

45,

e-mail m.patalag@um.myslowice.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego, zgodnego z regulaminem, przepro wadzenia konkursu pn. „ZOSTAŃ PREZYDENTEM MYSŁOWIC” i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów
prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – w okresie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 5 lat w celu archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

6. Posiadam prawo żądania dostępu do moich/ mojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich przetwarzanie niezgodne
z przepisami prawa.
8. Podanie danych osobowych jest świadome, dobrowolne, jednak niezbędne z uwagi
na procedurę konkursową.
9. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
jednakże jestem świadomy/a, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem prze twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrew nych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego/ mojego dziecka w przypadku wyłonienia mnie/ mojego dziecka, jako laureata
Konkursu

bądź

w

przypadku

otrzymania

wyróżnienia

w

konkursie

polegające

na umieszczeniu zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój/ mojego dziecka wizerunek zareje strowanych podczas realizacji przedmiotowego konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu, profilach internetowych zarządzanych przez organizatora oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku mojego/ mojego dziecka poprzez
zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca nauki jako uczestnika
Konkursu, wykonanych prac, w miejscach i sposób określony w Regulaminie Konkursu.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone
w niniejszym Regulaminie.

…………………..………...…………………………………

Data i podpis uczestnika konkursu/ rodzica lub opiekuna prawnego

