OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Gminę Miasteczko Śląskie
Konkursie Fotograficznym

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
(imię i nazwisko)

w Konkursie Fotograficznym dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego
„MIASTECZKO W CZTERECH PORACH ROKU”
2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, wieku i
wizerunku małoletniego przez Gminę Miasteczko Śląskie Gminą Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko
Śląskie, NIP: 645 250 29 67, REGON: 276 258 799 będącą Administratorem Danych Osobowych (zwana dalej Gminą
lub Administratorem) w celu organizacji Konkursu, uczestnictwa w Konkursie, publikacji wyników (w tym na stronach
internetowych), kontaktowych oraz publikacji materiałów fotograficznych związanych z Konkursem na stronach
internetowych oraz portalach społecznościowych Administratora, a także w celu wydawania materiałów informacyjnych
i promocyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
dalej: RODO).
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka podmiotom
trzecim w celach opisanych powyżej.
Podmiotami tymi mogą być w szczególności:
a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora,
b) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe oraz portale
społecznościowe,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Zgoda wyrażana jest w sposób dobrowolny. Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y o moich prawach oraz
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej
w kalendarzu, materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

………………..

……..…………………………………………

Data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
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