Załącznik nr 3

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
IGRZYSK DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY DĘBNO
Ja, niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ córki/ podopiecznego/ podopiecznej*

…………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(rok urodzenia)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(klasa)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(szkoła)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(dyscyplina sportowa)
w zawodach sportowych (cykl współzawodnictwa: Igrzyska Dzieci Gminy Dębno, Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Gminy Dębno)* w dyscyplinach sportu wymienionych w kalendarzu zawodów Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Gminy Dębna na rok 2019/2020, które będą organizowane w roku szkolnym 2019/2020 na
terenie Gminy Dębno zgodnie z regulaminem Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Dębno w roku szkolnym
2019/2020 dostępnym na stronie www.gminadebno.pl .
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych
zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora i współorganizatora
zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie uczniów w trakcie zawodów odbywa się na zasadzie
ubezpieczenia szkolnego lub indywidualnego - organizator nie ubezpiecza uczestników.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska,
klasy, roku urodzenia, wizerunku) mojego syna/ córki/ podopiecznego/ podopiecznej* (dalej zwanego moim
dzieckiem) przez organizatorów, to jest Gminę Dębno oraz współorganizatora na potrzeby organizacji
współzawodnictwa sportowego w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Dębno oraz na bezpłatne
publikowanie zarejestrowanego wizerunku mojego dziecka w materiałach i informacjach z w/w zawodów w
rozumieniu Rozporządzenia RODO w tym:
1. na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego
wizerunku i danych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy, roku urodzenia, wizerunku) na
potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach,
poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie
jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania
zgody;
2. na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i
filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na
potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach,

niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania
określa się do momentu wycofania zgody;
3. aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach
elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie
filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki,
billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały
prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas
przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Upływ okresu przechowywania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed upływem okresu przechowywania.
Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub
jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizację cyklu
współzawodnictwa.

………………………………………
miejscowość i data

……………………………..…….
czytelny podpis: rodzica /opiekuna prawnego*

* niepotrzebne skreślić.
Informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel. (14) 66 56 714, e-mail:
sekretariat@gminadebno.pl

2.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Dębno sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Łukasz Franczyk,
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel. (14) 631 85 77, e-mail: lukasz.franczyk@gminadebno.pl

3.

Celem zbierania danych jest możliwość wzięcia udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gminy
Dębno zwanym dalej Zawodami .

4.

Rodzic/ Opiekun prawny uczestnika zawodów ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych
osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Zawodach.

6.

Dane uczestników Zawodów (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.

Dane udostępnione przez Uczestnika Zawodów nie będą podlegały profilowaniu.

8.

Dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, wizerunek) nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowej.

9.

Dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, wizerunek) nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki
będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

10. Dane osobowe(imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, wizerunek) będą przechowywane wyłącznie do zakończenia roku Szkolnego 2019/2020, o ile z odrębnych
przepisów nie wynika dłuższy okres ich przechowywania.
11. Dane osobowe(imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, wizerunek) będą przechowywane w siedzibie Administratora.

