Załącznik nr 1
DEKLARACJA
udziału UCZNIA w konkursie plastycznym „Poznajemy organizacje pozarządowe”
organizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w ramach zadania publicznego „Sektor
3 Słubice – wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego poprzez prowadzenia działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słubice.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nazwa szkoły
Nauczyciel którego kierunkiem została
wykonana praca
Nr telefonu:
E-mail:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

Pieczęć, podpis osoby reprezentującej szkołę

………………………………………………………………….

Konkurs organizowany jest w ramach działalności Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych „Sektor 3
Słubice” współfinansowanego ze środków gminy Słubice.

Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, nad którym
sprawuję opiekę):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę, w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu plastycznego „Poznajemy słubickie organizacje pozarządowe” w roku szkolnym 2018/2019
przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach:
Właściwe podkreślić:

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach,
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, danych dziecka, którego jestem opiekunem prawnym zawartych w
formularzu w celu prowadzenia działań w ramach zadania publicznego Sektor 3 Słubice – wzmacnianie
organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenia
działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.
L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w
Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. Dane teleadresowe: odo@fundacjacp.org.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań w ramach Sektora 3 Słubice, a w
szczególności informowania o ofercie, zaproszeniach na spotkania i szkolenia, monitorowania jakości
prowadzonych działań.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: art. 6 ust 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. e i lit. f
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 (tzw. RODO).

Konkurs organizowany jest w ramach działalności Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych „Sektor 3
Słubice” współfinansowanego ze środków gminy Słubice.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, w związku z realizacją działań Sektora 3 Słubice. Odbiorcami danych osobowych mogą być
tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji działań w ramach Sektora 3 Słubice oraz
wymagany okres archiwizacji.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści
danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; żądania zaprzestania przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jest opiekunem
prawnym, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie wyrażenie zgody
jest równoznaczne z brakiem możliwości z udziału w konkursie.

Data

…………………………………………………

Czytelny podpis

………………………………………………………….......

Konkurs organizowany jest w ramach działalności Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych „Sektor 3
Słubice” współfinansowanego ze środków gminy Słubice.

