ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 zwanym w dalszej
części RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka zawartych formularzu wniosku w celu przyznania nagrody za wysokie wyniki
sportowe
TAK
NIE
Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych objętych formularzem jest
dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem danych niezbędnych do ustalenia przysługującego prawa
do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe wynikającego z Uchwały Nr
XXXV.294.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za wysokie
wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 4156)
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Ponadto, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO:
1. wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka w celu dokumentacji wydarzenia:
TAK

NIE;

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka do działań
promocyjnych związanych z przyznaniem nagród za wysokie wyniki sportowe w przestrzeni publicznej
i w mediach: tj. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu www.strumien.pl na funpage’u
Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Facebook), w prasie i mediach lokalnych

TAK

NIE;

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4,
43-246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142;
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142;
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody za wysokie wyniki sportowe zgodnie z art.6 ust.1 lit. a
RODO na podstawie Uchwały Nr XXXV.294.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
nagród za wysokie wyniki sportowe Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 4156)
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
planowo przez okres 10 lat.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

