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Dane opiekuna prawnego/szkolnego opiekuna*
Imię i nazwisko: ………………………………….………………………………....….................
Numer telefonu: ……………………………………………………………………....................
Adres e-mail: …………………………………………………………………………......................
Dane podopiecznego/dziecka (wypełnia opiekun prawny)
Imię i nazwisko: ………………………………….…………………………………....................
Klasa: …………………………………….……...................……………………………......................
Nazwa szkoły: …………………………………….…………………………………......................

OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A, IŻ:

1. Administratorem danych osobowych moich i/lub mojego dziecka/podopiecznego* jest Muzeum Miejskie w Ty-
chach, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy oraz Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela 
Makuszyńskiego w Tychach, ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  ramach Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o  Regionie „Silesia 
Incognita” w celu przeprowadzenia konkursu, w tym klasyfikacji zgłoszonych prac, stworzenia na jej podstawie 
zestawienia, publikacji wyników na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach, stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach, rozesłania ich 
do uczestników drogą mailową.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b. uzasadniony interes Administratora rozumiany jako możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczenia-
mi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim uprawnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz usługi niezbędne do realizacji ww. celów, w szczegól-
ności osobom zasiadającym w jury konkursu.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do realizacji ww. celów, w szczególności do właściwe-
go przeprowadzenia konkursu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane 
osobowe mogą być jednak przetwarzane pomimo wycofania zgody z uwagi na uzasadniony interes Admini-
stratora, o którym mowa powyżej.

6. Przysługuje mi prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także 
żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obo-
wiązującymi przepisami prawa.

……………......……..................……..., dnia …………………………..
(data)     (miejscowość)
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7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych nastę-
puje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

10. Decyzje w oparciu o podane przeze mnie dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej przeze mnie, 
dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, służyć będą 
administratorowi danych do realizacji celu określonego w punkcie 2.

12. Przygotowując prezentację, uczestnik (autor) udziela organizatorom licencji niewyłącznej do prezentacji lub 
filmu (utworu) na następujących polach eksploatacji:

• wprowadzenie do pamięci komputera;

• publiczne wyświetlanie;

• rozpowszechnianie w Internecie w całości lub we fragmentach; 

• wykorzystywanie w działaniach promocyjnych.

13. Licencja, o której mowa, ma charakter nieodpłatny, nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz obejmuje ze-
zwolenie na korzystanie z praw zależnych (modyfikowanie i przerabianie utworów). Organizatorzy mają prawo 
do udzielania dalszych licencji.

* właściwe podkreślić
………………………………….………………………………….................

 

(podpis)

Organizatorzy: Patronat honorowy:

Łukasz Kohut
poseł Parlamentu Europejskiego 
IX kadencji

Patronat merytoryczny:


