1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich*
imię i nazwisko - ………………………….………………………….….……. w podanym niżej zakresie: (opcjonalnie na potrzeby
konkursu lub zawodów sportowych: np. nr telefonu rodzica, data urodzenia dziecka, klasa, nazwa szkoły i inne)
 ……………………………………………………….
 ……………………………………………………….
 ……………………………………………………….
przez: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20
w celu organizacji konkursu / zawodów sportowych*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Podaj tytuł konkursu lub nazwę dyscypliny sportowej
……………………………………………………………….………………………
Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej, rodzica/opiekuna prawnego*

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 2
Wyrażam / nie wyrażam …………………………………………………………………..…… zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wpisać wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody
mojego dziecka / moich* w celu publikacji wyników konkursu / zawodów sportowych*
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..… na stronie
Podaj tytuł konkursu lub nazwę dyscypliny sportowej
internetowej placówki.
………………………………………………………………………..………………
Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej, rodzica/opiekuna prawnego*

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20, reprezentowane przez Dyrektora Placówki.
Inspektor ochrony danych administratora

2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krystyna Hunek tel. 32 231-53-09 wew. 226
Cel i podstawa przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu / zawodów sportowych*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Podaj tytuł konkursu lub nazwę dyscypliny sportowej
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 przypływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Odbiorcy danych

4. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
Okres przechowywania danych osobowych

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu ogłoszenia wyników konkursu – co zostało
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określone na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, opracowanego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dodatkowe

1.
2.

3.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało:
a. w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
b. w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną przekazane do
placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie internetowej.
Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

……………………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej, rodzica/opiekuna prawnego*

*- niepotrzebne skreślić
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