Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, Skorpion Polkowice oraz Stowarzyszenie
Jordan niniejszym informuje, że:
1.Jest administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, jego
rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna artystycznego. Dane kontaktowe:
m.szewczyk@eudajmonia.pl Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej
Rehabilitacji adres 5a, 59 – 101 Biedrzychowa telefon nr 509 745 056 oraz
Stowarzyszenie Jordan adres ul. B. K. Kominka 18, 59 – 100 telefon nr 604 593 157.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się w sprawach związanych z zasadami przetwarzania danych za pośrednictwem
samego Administratora Marzena Szewczyk lub bezpośrednio korzystając z adresu
m.szewczyk@eudajmonia.pl
3. Skorpion Polkowice i Stowarzyszenie Jordan może przetwarzać następujące
kategorie danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów: a. imię i
nazwisko, b. dane kontaktowe –numer telefonu, adres e-mail.
4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnikom udziału w
konkursie, publikacji imiennych wyników konkursu na stronie www.skorpionpolkowice.pl oraz www.jordanpolkowice.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku
obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz
przebiegu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5.Dane osobowe pod postacią fotografii przedstawiającej nagrodzonego uczestnika
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna artystycznego zostaną
umieszczone na stronie www.skorpion-polkowice.pl oraz www.jordanpolkowice.pl
celu promocji działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6.Dane osobowe będą przechowywane przez rok od zakończenia konkursu, co jest
związane z obowiązkami sprawozdawczymi administratora.
7.Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 4 niniejszej klauzuli jest
obowiązkowe – brak podania danych osobowych uniemożliwi udziału w konkursie.
8.Administrator nie przewiduje w trakcie przetwarzania danych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym o profilowania uczestników konkursu czy
rodziców/opiekunów prawnych.
9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.W związku z tym, że Skorpion Polkowice i Stowarzyszenie Jordan przetwarza
dane osobowe, uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny oraz opiekun
artystyczny ma prawo do: a .dostępu do swoich danych osobowych; b. sprostowania
swoich danych osobowych; c. usunięcia swoich danych osobowych; d. ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych; e. sprzeciwu do przetwarzania danych
osobowych;
f. przeniesienia danych; g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wymienionych w
pkt. 6 niniejszej klauzuli; h. wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU-zgoda na publikację wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek mojego dziecka oraz opiekuna artystycznego w folderze
pokonkursowym i na stronie internetowe www.skorpion-polkowice.pl oraz
www.jordanpolkowice.pl organizatora konkursu –„Kwiat Dziełem Doskonałym –
Kwiaty kwitnące na krzewach 2020”,Starostwa Polkowickiego, Urzędu Gminy w
Polkowicach oraz w Gazecie Polkowickiej
…………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko dziecka)
............................................................................................................ data, podpis
rodzica/opiekuna prawnego
Zgoda opiekuna artystycznego na podanie nazwiska obok nazwiska nagrodzonego
podopiecznego ......................................................................................data podpis

