
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja  niżej  podpisany/a  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
mojego dziecka w zakresie: imienia i nazwiska dziecka, nazwy szkoły do której chodzi i
klasę,  imię i  nazwisko rodziców i tel.  kontaktowy przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Jarocinie  w  celu  realizacji  konkursu  plastyczny  na  pracę  promującą
rodzicielstwo zastępcze.

………………………………………..…………….
             Imię i nazwisko i ucznia

………………………………………………..……
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzule informacyjne z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiat-jarocinski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a)  RODO w celu organizacji  realizacji
konkursu. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych
czy edukacyjnych organizatorów konkursów, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach, lub do czasu cofnięcia zgody. 
w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie  art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
Dane nie są przekazywane poza obszar UE, nie są pro ilowane ani automatycznie przetwarzane.
Podanie przez Panią/Pana danych tj. zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta.


