KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM
IM. JOACHIMA LELEWELA W ZELECHOWIE UL. SZKOLNA 3
08-430 ZELECHÓW tel./fax 25-754 10 34
KONKURS
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Państwa danych jest LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. JOACHIMA LELEWELA
W ZELECHOWIE UL. SZKOLNA 3, 08-430 ZELECHÓW, tel./fax 25-754 10 34
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl, telefon: (25) 684 25 21 lub
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w pokoju nr 218.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i do jego
przeprowadzenia.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.
Dana osobowe uczestników konkursu będą udostępnione na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń,
fanpage szkoły.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowenie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………, …......................... 2021 r.
(miejscowość i data)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka
……………….……………………………………….….* w postaci wizerunku przez Liceum
Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie oraz nieodpłatną publikację fotografii
na

stronie

internetowej

społecznościowym

szkoły

Facebook

www.lelewelzelechow.net

oraz

na

stronach

i

profilu

współorganizatorów:

szkoły

na

portalu

www.zelechow.pl,

mgok.zelechow.pl oraz profilu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie na portalu
społecznościowym Facebook.
Oświadczam, że zostałam/zostałem

zapoznana/zapoznany z treścią klauzuli informacyjnej

dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych.
…………………………………………….
(czytelny podpis osoby lub opiekuna prawnego dziecka)
*Niepotrzebne skreślić

