KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „EKO BOMBKA”
DANE AUTORA PRACY:
Imię i nazwisko ………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Wiek

………………………………….. Klasa …………………………………..

Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY: (Nie wypełniać gdy uczestnikiem konkursu jest osoba pełnoletnia)
imię i nazwisko ........................................................................................................................................
Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
 Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka
(niewłaściwe przekreślić) przez Starostwo Powiatowe w Płońsku w związku z udziałem w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „EKO BOMBKA” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Płońsku w 2021
roku oraz utworzenia na potrzeby Konkursu listy zwycięzców, w celach informacyjnych i promocyjnych
Powiatu Płońskiego poprzez publikację zdjęć, filmów na stronie internetowej Powiatu Płońskiego, profilu
Facebook Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz w mediach.

………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka w postaci:
imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy i nazwy
szkoły do celów związanych z:


udziałem w Powiatowym Konkursie Plastycznym „EKO BOMBKA” organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Płońsku w 2021 roku oraz utworzenia dla potrzeb Konkursu listy zwycięzców w celach
informacyjnych, promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
…………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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 (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, email: urzad@powiat-plonski.pl
 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk ul.
Płocka 39.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„EKO BOMBKA” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Płońsku w 2021 roku oraz utworzenia
dla Konkursu listy zwycięzców w celach informacyjnych, promocyjnych.
 Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, klasę, nazwę szkoły, wizerunek.
 Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą przez Starostwo Powiatowe
w Płońsku w celu informacyjnym i promocyjnym Powiatu Płońskiego poprzez publikację zdjęć, filmów,
na stronie internetowej Powiatu Płońskiego, profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz
w mediach na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących
przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi lub do czasu ustania ich
przydatności.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie: do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

