ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
………………..……….…………….
(miejscowość, data)

………………..……….…………….
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
.....................................................................................................................................wiek………………
Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby
konkursu plastycznego „Mój ulubiony sport” organizowanego przez Gdański Klub Sportowy
Gedania 1922 z okazji Jubileuszu 100-lecia Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku
mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

………………..……….……………..……….
(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
niepełnoletniego dziecka ……………………………………………………………………………..
oraz jego twórczości, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania
wyróżnienia w konkursie plastycznym „Mój ulubiony sport” organizowanego przez Gdański

Klub Sportowy Gedania 1922
Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
•

dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na
celu promocję Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922.

•

dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych www.gedania1922.pl oraz na
profilach portali społecznościowych: Facebook, Instagram

………………..……….……………..……….
(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że :
1) Administratorem danych osobowych jest Gdański Klub Sportowy Gedania 1922, 80-416
Gdańsk, e-mail: rodo@gedania1922.pl, tel. 517-517-865
2) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu
działań informacyjno-promocyjnych Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy Gdańskiego Klubu
Sportowego Gedania 1922 oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług
technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie
dotyczącej go dokumentacji, a także w związku z upublicznieniem jego wyników, prezentacją
i publikacją prac plastycznych, w przypadku imienia i nazwiska dziecka – nieograniczony
krąg odbiorców.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz
prawo do przenoszenia danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniach

organizowanych

przez Gdański Klub

Sportowy Gedania 1922.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną RODO

……………………………………….
(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

