Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne ro zporządzenie o ochronie
danych RODO),
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
...........................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w celu udziału w konkursie czytelniczym „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania Powiatu Kolskiego ‘2022”

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole: ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, e-mail:
biblioteka@kolo.pl.

2.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres: e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641425 .

3.

W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym/ych celu/celach, zgodnie z podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a)
RODO, na podstawie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy, tylko w celu i zakresie
niezbędnym dla realizacji w/w konkursu.
5. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może wpłynąć na brak właściwej obsługi ze strony: Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kole.
7. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące prawa:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo sprostowania swoich danych osobowych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgo dy przed jej
cofnięciem,
Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres e-mail:
biblioteka@kolo.pl
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa], gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (dal ej: RODO),
9. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności
do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa a po ustaniu ich przydatności niezwłocznie zostaną poddane anonimizacji.
10. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec tych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odp owiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

.......................................................................
(data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

