ZAŁĄCZNIK NR 2 - Uczestnik pełnoletni

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………..
zamieszkały/a …………………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:
Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice,
tel. 18352 01 13, e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl
moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), uzyskiwanych
w ramach wydarzenia - Konkurs Historyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 „Wojna polsko-bolszewicka.
Przyczyny i skutki zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920”.
Jednocześnie oświadczam, że :
1) niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie,
2) jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody
udzielam w pełni świadomie i dobrowolnie,
3) zostałam/em poinformowany, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, ale jej
cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej wycofaniem,
4) zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Konkursu,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie
dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania,
5) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka.
Przyczyny i skutki zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920” w roku szkolnym 2019/2020
i akceptuję jego warunki.

………………….……………………………………
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej)
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,,Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO:
1. Administratorem Pani/Pana, danych osobowych jest:
Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice,
tel. 18352 01 13; e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl
2. Pobrane dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz informowania (także w mediach) o wynikach konkursu organizowanego przez Poseł na
Sejm RP Barbarę Bartuś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia1 (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych). Zakres gromadzonych danych to imię i nazwisko, klasa,
nazwa szkoły/placówk,i wiek, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
3. Pobrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
w ramach projektu/konkursu, a po ich zakończeniu przez okres wskazany ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
w/w ustawy.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia
niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom
przewidzianych przepisami prawa.

zewnętrznym

z

wyjątkiem

przypadków

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza w zależności od
celu przetwarzania przepisy: Rozporządzenia (RODO)¹.

1Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).

