.……………………………………
(miejscowość, data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na udział mój / mojego dziecka / mojego podopiecznego (niepotrzebne skreślić):
.…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika, szkoła i klasa)
w ogólnopolskim konkursie dla uczniów Wielki Maraton Czytelniczy 2021/2022
dla klas ……………… szkół …………………………………
...........................................................................................................................................................................
(nazwa Maratonu)
1. Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
przez Organizatorów Konkursu dla celów zgłoszenia, uczestnictwa w Konkursie oraz nagrodzenia
laureatów, finalistów i wyróżnionych..
2. Wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć oraz zdjęć mojego dziecka za pośrednictwem dowolnego
medium w celu promocji Organizatorów Konkursu, wliczając w to zamieszczanie zdjęć na stronach
internetowych, w materiałach marketingowych oraz fanpage’ach Organizatorów.
3. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych
uniemożliwiających podpisanie tej zgody. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/łam treść
powyższej zgody, Regulaminu Konkursu i w pełni ją rozumiem.

…..…………….………………...………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego /
pełnoletniego uczestnika (niepotrzebne skreślić)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Administrator danych
Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane osobowe będą przetwarzane
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, są wszyscy Szkolni Opiekunowie WMC, którzy przekazują
JEDYNIE DANE UCZNIÓW Współadministratorom wymienionym w §2. Regulaminu.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować
się z Inspektorami ochrony danych Współadministratorów. Informacje kontaktowe do Inspektorów
znajdziecie Państwo na stronach internetowych Współadministratorów.
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Maratonu/Konkursu i udział
w nim. Uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, szkoły i klasy, do której
uczęszcza, a opiekun jedynie imię i nazwisko. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych
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jest niezbędne do przeprowadzenia Maratonu/Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania
zwycięzcom nagród w Konkursie.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Państwa zgody,
wyrażonej dla wszystkich Współadministratorów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub do końca
września 2022 r. w celu ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Administratora
i przekazania nagród.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi dla Administratora.
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania
ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody
można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania
się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
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