Załącznik nr 2 do Regulaminu

Klauzula dotycząca danych osobowych niepełnoletniego
uczestnika turnieju
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (dalej:
RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego: e-mail psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 81.
3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane w celu:
a) udziału w eliminacjach i finale turnieju gry pt. „Ekonomia społeczna” w charakterze
uczestnika.
b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe Pana/i dziecka będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, osobom
fizycznym lub prawnym upoważnionym przez administratora danych osobowych w związku
z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3, w tym Fajnej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą
w Katowicach.
5. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, co najmniej 5 lat.
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i dziecka narusza
przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych dziecka jest dobrowolne a ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w ww. turnieju.
10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

11. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego danych osobowych mojego dziecka w celu udziału w turnieju gry pt. „Ekonomia społeczna”.
Turniej realizowany jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii
społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ……………………………………………..

………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

Klauzula dotycząca ochrony wizerunku dziecka.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz udzielanych przez
niego wypowiedzi i opinii dla celów realizacji i promocji turnieju gry pt. „Ekonomia społeczna” oraz dla
celów promocyjnych, informacyjnych i ewaluacyjnych, zgodnie z art. 81 pkt. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W szczególności, wyrażam zgodę na:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku mojego dziecka, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową,
2) kadrowanie, kompozycję i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka,
3) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie utworu, w którym został wykorzystany
wizerunek mojego dziecka, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, publikację w prasie i w internecie, a także publiczne udostępnianie takiego
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych),
z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

Data ……………………………………………..

………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

