Załącznik 3

Oświadczenia zgody konkurs:
Z inspiracji muzyką Stanisława Moniuszki - „Correspondance des arts” - Częstochowa 2019
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/uczestnika konkursu Z inspiracji muzyką Stanisława
Moniuszki - „Correspondance des arts” danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego z siedzibą przy ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa;
sekretariat@plastyk.czest.pl; tel: +48 34 3241228, fax: +48 34 3241035
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@plastyk.czest.pl;
3. Pani/Pana/ uczestnika konkursu dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu Z inspiracji muzyką Stanisława Moniuszki „Correspondance des arts”;
 promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.
 przyznania nagród,
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa i wymogami regulaminu konkursu;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
regulaminu. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników
nagrodzonych, których dane będą przetwarzane do chwili odwołania zgody;
8. Posiada Pani/Pan/ uczestnik konkursu prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan/ uczestnik konkursu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna
Pan/Pani iż przetwarzane danych osobowych narusza przepisy RODO
10. Pani/Pana/ uczestnika konkursu dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.
……………………………………………
data, miejscowość

………………….……………………..…………..
podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik 3

VERTE

OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 15, na potrzeby konkursu
Z inspiracji muzyką Stanisława Moniuszki - „Correspondance des arts”. Niniejsza zgoda
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
2. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego oraz
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie
lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
……………………………………………
data, miejscowość

………………….……………………..…………..
podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna

