OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są
zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu
plastyczno/fotograficznego ”Mam prawo do godności, szacunku, bezpieczeństwa, wolności,
miłości...” w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych, akceptuję ten
regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wieliczce w celu i zakresie określonym ww. Regulaminem.
......................................................
data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jacek Krzyżaniak,
tel. 500-610-605, e-mail: iod@wieliczka.eu

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań
wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) – czyli na podstawie
dobrowolnie udzielonej zgody,
3) Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane Osobowe
Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w
celu realizacji konkursu i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu.
4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia
ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego
rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów

prawa;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia
ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie
dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której
dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego
lub Unii Europejskiej.
f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia z
obowiązującym prawem,
5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego
regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania wymaganych danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w przedmiotowym konkursie,
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:
Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie
jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz Komisja Konkursowa
7)Inne informacje: Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
8) Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego
podczas rozstrzygnięcia konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych i profilach
w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu.
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