Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
1) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu plastycznego „Woda w przyrodzie i życiu człowieka”
organizowanego dla grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat z przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowice przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię
i nazwisko) ………………………………………………...................... oraz nazwa grupy przedszkolnej
……………………………………………………w w/w konkursie.
2) Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r )
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
oświadczam,
że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na
nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach na potrzeby realizacji konkursu plastycznego
pt.: ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka” na stronie www.pgkprzyszowice.pl , w powstałych publikacjach
oraz
za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w tym stronie
www.gieraltowice.pl tylko i wyłącznie w kontekście promocji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach .Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych /
mojego dziecka.
Niniejsza zgoda:
- Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne;
- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań
związanych z realizacją konkursu plastycznego ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka”;
- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na
potrzeby jak w oświadczeniu.
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych:
moich w zakresie Imienia i nazwiska, dziecka w zakresie : imienia , nazwiska i wizerunku.
W celu umożliwienia mojemu dziecku wzięcia udziału w działaniach promocyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach w tym w zdjęciach z realizacji konkursu plastycznego
3. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą:
44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1 reprezentowane przez Prezesa Piotra Rak.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@pgkprzyszowice.pl lub pisemnie na
adres administratora.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody oraz prawnie uzasadnionym interesie spółki
polegającym na informowaniu oraz promowaniu działań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące promocję oraz podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych związanych z
konkursem plastycznym ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka”, a po zakończeniu realizacji działań
promocyjnych przechowywane będą w okresie ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu udziału w konkursie.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być
możliwe wzięcie udziału w konkursie plastycznym.
Imię Nazwisko Dziecka

Imię Nazwisko Rodzica/Opiekuna

data

Podpis Rodzica/Opiekuna

- regulamin dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa : www.pgkprzyszowice.pl ;
* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY
1) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu plastycznego „Woda w przyrodzie i życiu człowieka”
organizowanego dla grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat z przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowice przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach i wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko)
………………………………………………...................... oraz nazwa grupy przedszkolnej
……………………………………………………w w/w konkursie.
2) Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r )
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
oświadczam,
że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na
nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach na potrzeby realizacji konkursu plastycznego
pt.: ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka” na stronie www.pgkprzyszowice.pl , w powstałych publikacjach
oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w tym stronie
www.gieraltowice.pl tylko i wyłącznie w kontekście promocji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach .Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
- Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne;
- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań
związanych z realizacją konkursu plastycznego ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka”;
- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na
potrzeby jak w oświadczeniu.
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych:
moich w zakresie Imienia i nazwiska, dziecka w zakresie : imienia , nazwiska i wizerunku.
W celu umożliwienia mojemu dziecku wzięcia udziału w działaniach promocyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach w tym w zdjęciach z realizacji konkursu plastycznego
3. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą:
44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1 reprezentowane przez Prezesa Piotra Rak.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@pgkprzyszowice.pl lub pisemnie na
adres administratora.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody oraz prawnie uzasadnionym interesie spółki
polegającym na informowaniu oraz promowaniu działań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące promocję oraz podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych związanych
z konkursem plastycznym ,,Woda w przyrodzie i życiu człowieka”, a po zakończeniu realizacji działań
promocyjnych przechowywane będą w okresie ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu udziału w konkursie.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być
możliwe wzięcie udziału w konkursie plastycznym.
Imię i Nazwisko Opiekuna Grupy

* - niepotrzebne skreślić

data

Podpis

