Załącznik do regulaminu konkursu na filmik promocyjny

…………………………………………………..
(Pieczęć szkoły)

Karta zgłoszenia do konkursu
na filmik promocyjny pt.: „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”
(wypełnia każdy uczeń wchodzący w skład zespołu autorów)
PSEUDONIM AUTORA/ZESPOŁU AUTORÓW PRACY KONKURSOWEJ…………………………………….

1.

Imię (imiona) ucznia ......................................................................................................

2.

Nazwisko ucznia ………………………………………………………………………

3.

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………….

4.

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2019/2020 .................................

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej
5 Puck 84 - 100. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
iodo@starostwo.puck.pl Celem przetwarzania jest poszerzanie wiedzy uczniów o własnej
szkole, jej historii i współczesnych kierunkach rozwoju, rozwijanie wyobraźni i kreatywności
uczniów, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły i jej promowanie, promocja
utalentowanej młodzieży w środowisku lokalnym. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do
państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym
niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

.......................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna/
pełnoletniego uczestnika

.......................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

