Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego/ubezwłasnowolnionego Uczestnika
KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
Wypełnia rodzic/ opiekun prawny
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………….…………….…………...…………
w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu i akceptuję zasady w nim zawarte.
……….. …………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału w
Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” na potrzeby niezbędne do
przeprowadzenia i udokumentowania konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
…………………………………..…………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na publikację w mediach (Internet, prasa, telewizja, media społecznościowe) danych
osobowych mojego dziecka (w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły (w tym zdjęć i
materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas realizacji
konkursu), Pracy Konkursowej stworzonej przez dziecko na potrzeby Konkursu oraz jego wyników
konkursowych (ilości zdobytych punktów), przez Organizatora konkursu Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, realizującego zadanie polegające na organizacji Konkursu Ekologicznego
„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
TAK/NIE
………………………………………………………….
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w
Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”, zgodnie z treścią art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z
późn. zm.)
TAK/NIE
…….…………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na okoliczność organizacji Konkursu
Ekologicznego „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” 1. Administratorem Państwa danych
osobowych oraz danych dzieci jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b tel.
32/ 745 10 40, e-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl 2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem email: iod@mznk.jaworzno.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy MZNK. 3. Dane osobowe
przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest
realizacja Konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja Konkursu, osiągnięć i umiejętności
jego uczestników oraz w celach archiwalnych. 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa
zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie
stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić promocję osiągnięć uczestnika
konkursu. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli. 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych
własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy
danych przetwarzanych w interesie publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na
podstawie Państwa zgody, wnieść sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 6. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i
waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 7. Szersze informacje na temat
przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem
www.mznk.jaworzno.pl

