OŚWIADCZENIE
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości etap okręgowy i ogólnopolski.

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
.........................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
.........................................................................................................................................
(adres szkoły)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości na etapie okręgowym i ogólnopolskim.
Wyrażam zgodę na udostępnienie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
jakąkolwiek techniką na różnych nośnikach informacji (w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
oraz wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie
Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, stronie Polskiego Związku
Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie), prasie oraz zamieszczenie
w materiałach informacyjnych i promujących olimpiadę i jej kolejne edycje.

.........................................................
(miejscowość, data)

............................................................................
(czytelny podpis uczestnika)

............................................................................
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)*
* wymagane jeżeli uczestnik olimpiady jest niepełnoletni
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych ucznia wskazanych w zgodzie na przetwarzanie jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych,
Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24 oraz Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie ul. T. Czackiego 3/5.
2. Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych można się kontaktować
tel. 33 8123543e-mail: iod.zseem@ mzo.bielsko.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości na etapie okręgowym
i ogólnopolskim.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować wyłącznie
w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu.
6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

