

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE  

	Oświadczam, że niniejszą pracę zrealizowałem/zrealizowałam samodzielnie. Wyrażam zgodę na publikację i kopiowanie pracy w celach konkursowych i reklamowych organizatora.  

	Oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń oraz wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych jak i prac, które wykonałem/wykonałam.  

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.  

 
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody przez autora prac, a w przypadku osób niepełnoletnich -jego rodzica (opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.  

2. Administratorem danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach  ul. Janusza Korczaka 43, 72-010 Police  

3. Dane osobowe przetwarzane będą, w związku z organizacją konkursu oraz publikacją prac artystycznych w przestrzeni publicznej oraz wizerunków na zdjęciach bądź filmach zarejestrowanych       w ramach podsumowania konkursu. 

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda autora prac, – a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wyrażona poprzez akt uczestnictwa                            w konkursie. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie                                   w sekretariacie Administratora lub przez przesłanie informacji pocztą elektroniczną, na adres: inspektor@danych.osobowych.pl  

5. Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji konkursu oraz spełnienia obowiązków prawnych (również archiwizacyjnych).  

6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 3) prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje      w celu wywiązania się z obowiązków prawnych; 

 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu, o ile przepisy odrębne nie wykluczają tego prawa;  

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:                           ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

7. Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl , tel.: 500 071 091. Na Państwa życzenie inspektor udzieli szczegółowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z organizacją konkursu i zgłaszaniem prac artystycznych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału i umożliwia ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród.  

9. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie, są:  

1) upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;  

2) podmioty przetwarzające – którym Administrator zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  

3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;  

10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Podpis uczestnika konkursu:                                                     …………………..........................…………... 

 Podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu: …....................................................

