Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Miejskiego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ
W KONKURSIE MIEJSKIM 
„Myśleniem można zajść bardzo daleko…”
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA
SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ………………………………………………………… (imię, nazwisko uczestnika konkursu) ur. …………………… w …………………………, ucznia klasy …………. Szkoły …………………………… nr ……… w ………………...……. , oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Miejskim oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu przez organizatorów – Szkołę Podstawową nr 31 w Bydgoszczy oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu przez ww. organizatorów. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)	dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2)	podanie danych jest dobrowolne,
3)	potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Miejskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 w Bydgoszczy oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz akceptuję jego zapisy.
(data)	podpis składającego oświadczenie
- oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Informujemy, że administratorami  danych osobowych są: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, e-mail: zs10_bydgoszcz@wp.pl,w szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt mailowy: iod@um.bydgoszcz.pl oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl ; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@um.bydgoszcz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach realizacji konkursu, promowania uczniów zdolnych, oraz wspierania szkół dbających o rozwój uczniów.  

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

