
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

......................................................................................................................................    

                                                            (imię i nazwisko)   

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody na  udział  mojego  dziecka  w  organizowanym  przez
Rzymskokatolicką Parafię  pw.  św.  Kamila  w Zabrzu konkursie  „Święty Kamil  w moim Mieście-
obrazek, zdjęcie, filmik.”  

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  tj.
imienia, nazwiska, wieku, klasy, nazwy i adresu szkoły w celu organizacji konkursu i właściwego
przebiegu wydarzeń organizowanych w jego ramach oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot.
konkursu, jak również w celach sprawozdania i promocji konkursu.

Wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody  na wielokrotne,  nieodpłatne publikowanie  nadesłanej  przez
moje  dziecko  pracy  konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach
utrwaleń.

Zapoznałam/łem się z z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki, w tym
zasady przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli złożona praca konkursowa (zdjęcie, film) zawierać będzie wizerunek osoby trzeciej zobowiązuję się do
uzyskania jej zgody w niniejszym zakresie oraz dopełnie wobec niej obowiązku informacyjnego. 

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie pisemnej. Odwołanie
zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonaną do momentu odwołania.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Rzymskokatolicka parafia OO.
Kamilianów p.w. św. Kamila, ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze;, tel. +48 32 2715037, e-mail: parafia@kamilianie-
zabrze.pl.Prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych  nadzoruje  Administrator,  z  którym  można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: parafia@kamilianie-zabrze.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO, czyli na podstawie dobrowolnej
zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
Dane przetwarzane  są  w celu  wzięcia  przez  Panią/Pana  lub  Państwa  dziecko udziału  w konkursie,  obsługi
uczestników  konkursu  oraz  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  konkursu,  w  tym  rozliczenia  konkursu,
prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą
przechowywane  do  momentu  wycofania  zgody  przez  osobę,  której  dane
dotyczą.                                                                              
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji
na Państwa rzecz usług.
Informujemy,  że  przysługują  Państwu następujące  prawa  dotyczące  danych osobowych:  dostępu  do danych
osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia
danych,  przeniesienia  danych  osobowych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

                      

               ……….…………..…………………………………………   

                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


