
Akceptuję regulamin konkursu filmowego ” Jestem STRAŻNIKIEM PRZYRODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e

nr telefonu, miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału w konkursie  „

, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, 

wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

•Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska,

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować

• pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.
•podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą

w konkursie , a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji

wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej

w ramach profilu Administratora. Zgoda może zostać wycofana

Miejskiej w Kielcach , Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce.

•Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem udziału

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

• przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych

po okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia

•w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane

przez okres nie dłużej niż 3 miesiące oraz przetwarzane w

ewentualnymi roszczeniami;

•odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje

upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem

•w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu

wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych

z wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie

„Jestem STRAŻNIKIEM PRZYRODY

Oświadczam, iż Ja jako uczestnik

……………………………………

/imię i nazwisko/

Mam ukończone 16 lat (podpisz samodzielnie)

……………..…………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                  .                                                                                Po

* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny

STRAŻNIKIEM PRZYRODY”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail,

celu udziału w konkursie  „Jestem STRAŻNIKIEM PRZYRODY”

a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, 

wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych,

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora.

Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Słoniem

.pl
będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału

moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska,

Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych

wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę do Straży

udziału w konkursie „Jestem STRAŻNIKIEM PRZYRODY”,
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia

przenoszenia danych;

prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach
formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu ochrony przed

uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty

Administratorem a podmiotem;

przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ora

podaje rodzic/opiekun prawny

ZAŁĄCZNIK

na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie

STRAŻNIKIEM PRZYRODY” na rok szkolny 2021/2022

Oświadczam, iż Ja jako uczestnik

……………………………………

imię i nazwisko/

Nie mam ukończonych 16 lat* (podpisuje Opiekun)

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

.…..……………………………………………………….
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*

……………………………………………

prawnego                                  .                                                                                Podpis uczestnika

W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny


