
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

………..………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym "Igrzyska
Sportowe"  organizowanym  przez  Polski  Komitet  Olimpijski  i  dział  ds.  Współpracy  kulturalnej
ambasady Francji.

Wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody*  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  tj.
imienia,  nazwiska,  klasy  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, również na/w:

- stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce - https://www.institutfrancais.pl/

- mediach społecznościowych1 Instytutu Francuskiego w Polsce -  
https://www.facebook.com/institut.francais.varsovie/ oraz 
https://www.instagram.com/institut_francais_de_varsovie/

Oświadczam,  że  zapozanałam/łem  się  z  treścią  Regulaminu  konkursu  i  akceptuję  jego  treść,  w
szczególności fakt, iż w przypadku nagrodzenia pracy mojego dziecka zostanie ona opublikowana w
książce pt. "Błyszczący sterowiec – Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie"

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

* niepotrzebne skreślić

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

(miejscowość i data)                                                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administratorzy") są:

1. Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl,
tel.: +48 (22) 560 37 00; +48 (22) 560 37 01;

2. Ambasada Francji, Dział ds. Współpracy kulturalnej, ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa, tel. +48
(22) 529 30 00;

3. Instytut Francuski w Polsce, ul. Widok 12, 00-029 Warszawa, tel. 22 505 98 00. 

1 W tym wypadku administratorem danych staje się Facebook oraz Instargram, informacje na temat zasad przetwarzania przez nich danych osobowych
znajdują się na stronach portalów. Dyrektor Placówki oraz Organizatorzy czują się w obowiązku poinformować Państwa, że NIE SĄ Administratormi
Danych Osobowych publikowanych na FB i IG. W związku z czym NIE MOGĄ zapewnić Państwu w tym miejscu publikacji przysługujących Państwu 
praw dotyczących danych osobowych, w szczególności usunięcia danych i prawa do zapomnienia. 



Prawidłowość przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zweryfikować z Administratorami za
pośrednictwem  adresów  korespondencyjnych,  adresów  e-mail  oraz  numerów  telefonów  podanych
powyżej.

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
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 Administratorami 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  również
profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych


