
Załącznik nr 1. Karta uczestnika i klauzula RODO  

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek / klasa

Imię i nazwisko Nauczyciela

Gmina/ Sołectwo

Nazwa placówki

Adres e-mail placówki 
(w celu poinformowania o wynikach konkursu)

Telefon kontaktowy do placówki
(w celu poinformowania o wynikach konkursu)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE   2016/679 z
27 kwietnia  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,
(Dziennik  Urzędowy Unii  Europejskiej,  L 119,  4 maja 2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
danych  osobowych  mojego  dziecka   …..…………...............................................  w  celu  wzięcia
udziału  w noworocznym konkursie plastycznym „Błękitny skok w nowy rok- moje noworoczne
postanowienia  dla  czystego  powietrza” w  ramach  Programu  LIFE pn.  „Śląskie  Przywracamy
błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20
IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY).

 …..……….……………………………….…………….
                   (data, podpis)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy  z dnia  4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku
mojego  dziecka  …………………………………………… przez  Stowarzyszenie  Związek  Gmin
i  Powiatów  Subregionu  Północnego  Województwa  Śląskiego,  wykonanego  w  ramach
noworocznego  konkursu  plastycznego  „Błękitny  skok  w  nowy  rok-  moje  noworoczne
postanowienia dla czystego powietrza” 

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           

                                                                          …………............................................................
                                                                                                                            (data, podpis)



INFORMACJA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Program LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit"

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  Stowarzyszenie  „Związek  Gmin
i  Powiatów  Subregionu  Północnego”  z  siedzibą  w  Częstochowie,  ul.  Szymanowskiego  1,  42-217
Częstochowa, zwane dalej „Administratorem danych”.

2. Może  Pani/Pan  uzyskać  wszelkie  informacje  na  temat  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka
lub inne kontaktując się z Administratorem danych poprzez adres email:  biuro@subregion-polnocny.pl  
lub Inspektorem Ochrony  Danych poprzez adres email:  iod@subregion-polnocny.pl  

3. Dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  Programu  Priorytetowego
Współfinansowanie Programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit", Kompleksowa realizacja Programu
ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)
oraz weryfikacji, monitorowania i rozliczania Projektu.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Pani/Pana dziecka: imię, nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, adres email, informacje dotyczące stanu zdrowia wizerunek.

5. Odbiorcą  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  w ramach  Projektu  jest  Urząd  Marszałkowski
Województwa  Śląskiego,  Komisja  Europejska,  pozostali  Współbeneficjenci  projektu.  Dane  osobowe
mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd), organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem  lub
innym podmiotom na podstawie umów powierzenia. 

6. Wizerunek  Pani/Pana  dziecka może  zostać  wykorzystany  w  celu  promocji,  rozpowszechniania
i  utrwalania  informacji  o  działaniach podejmowanych w ww.  zakresie  przez  Stowarzyszenie  Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych, publikację
na stronie internetowej, portalach internetowych, w tym Facebook.

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celu dla
jakiego  zostały  zebrane,  z  uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych  w obowiązujących
przepisach prawa.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  oraz  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, w sytuacji wyrażenia zgody – prawo  do cofnięcia zgody.

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  dziecka  jest  obowiązkowe,  w  przypadku
gdy  przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  umowa,
w określonych przypadkach jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.

10. Dane osobowe Pani/Pana dziecka  nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego ani  do  organizacji
międzynarodowej.

11. Dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora danych, w tym profilowaniu. 

12. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

13. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w organizowanych wydarzeniach,
które poprzedzone są rejestracją uczestników. 

14. Przysługuje  Pani/Panu prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego -  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.
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