…………………………………………………...

…….……………, dn. ……………………..
(miejscowość)

……………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE
Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imię/imiona i nazwisko dziecka, dane adresowe, nr pesel)

oświadczam, że zgodnie z obowiązkiem stosowania przepisów 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2018 poz. 1000) wyrażam wobec Fundacji
Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”, zwanej dalej Fundacją następujące zgody:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie: imię, nazwisko, szkoła, klasa,
wykonane prace, zdjęcia, osiągnięte miejsca w konkursach) oraz ew. publikowanie informacji o moim dziecku i prac,
które wykona, oraz wykorzystanie w/w do promocji Fundacji poprzez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, strony
internetowe i portale społecznościowe, w tym stronę internetową i stronę Facebook Fundacji, oraz umieszczenie w/w w
materiałach promocyjnych i publikacjach na zlecenie i na rzecz Fundacji.
……………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

2. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe) podczas zajęć i
innych przedsięwzięć (projekty, konkursy, festiwale, festyny, występy i wyjazdy, wycieczki, zajęcia otwarte, audycje,
pokazy, prezentacje itp.) i ew. publikację ww. wizerunku w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, stronach
internetowych i portalach społecznościowych, w tym na stronie internetowej i stronie Facebook Fundacji oraz
umieszczenie w/w w materiałach promocyjnych i publikacjach na zlecenie i na rzecz Fundacji.
……………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych
3. Niniejszym oświadczam, iż posiadamy pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć, prac literackich i graficznych

wykorzystanych przez dziecko w ramach III Małopolskiego Konkursu Literackiego „Podróże dalekie i bliskie”.
Oświadczam, że przesłane zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

……………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Pouczenie:

W/w oświadczenia zawarte w punktach od 1 do 3 powyżej są ważne zarówno podczas realizacji III
Małopolskiego Konkursu Literackiego „Podróże dalekie i bliskie”, jak również po jego zakończeniu, do momentu
ewentualnego złożenia oświadczenia w przedmiocie wycofania jednej/ wszystkich w/w zgód. Wyrażenie każdej

z w/w zgód jest dobrowolne. Brak choćby jednej z w/w zgód opisanych w punktach od 1do 3 uniemożliwia
udział w w/w konkursie.
Oświadczam ponadto, że:

Udzielam Fundacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Fundację do korzystania przez czas
nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych ze zdjęć oraz prac literackich i graficznych wykonanych
podczas III Małopolskiego Konkursu Literackiego „Podróże dalekie i bliskie” na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, modyfikowania, zwielokrotnienia wszelkimi
technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Fundacji; publikacji na stronie internetowej
Fundacji oraz na profilu Fundacji w serwisie Facebook.
……………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną:


Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one
wykorzystywane, jest Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” zwana dalej „Fundacją
Synergia” z siedzibą w Tuchowie, ul. Ryglicka 84a; 33-170 Tuchów, numer NIP 9930657868, REGON
362452463, KRS 0000573104.
Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@synergia.tuchow.pl, tel.: +48 793 148 150 +48 793
148 156
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrazili Państwo zgłaszając się do realizowanych przez nas
projektów, konkursów lub szkoleń.



Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wspierania
Edukacji i Kultury „Synergia”?
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Fundacji Synergia” , w
szczególności w celu:





monitorowania przebiegu realizacji projektu,
zamieszczania na stronach internetowych oraz innych mediach informacji o przebiegu projektu,
marketingu i promocji „Fundacji Synergia”,
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.



Jakie dane przetwarzamy?
Wymagamy podania wyłącznie podstawowych danych osobowych niezbędnych w trakcie realizacji
naszych inicjatyw, w tym:


imię i nazwisko,



nazwę i adres zakładu pracy (szkoły w przypadku dziecka – uczestnika konkursu),



klasa.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.


Jakie uprawnienia Pani/Pan posiada wobec „Fundacji Synergia” w zakresie przetwarzanych
danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, w tym do:







dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są
przetwarzane,
poprawienia lub sprostowania danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego
w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.



Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach, takich jak przekazanie
podmiotom wykonującym usługi ubezpieczeniowe, księgowe, konsultingowe lub audytowe, partnerom
realizowanych przez nas inicjatyw oraz w celach sprawozdawczych.



Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy przez czas realizowanej przez nas inicjatywy, do której Państwo się
zgłosili, a także po jej zakończeniu w celu:


ponownej rekrutacji do projektów i konkursów realizowanych przez „Fundację Synergia”,



wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, przede wszystkim przepisów
podatkowych i rachunkowych,



statystycznych i archiwizacyjnych,

………………………………………..
podpis rodziców/opiekunów prawnych

