Diecezjalny Konkurs Biblijny
„CZYTAM PISMO ŚWIĘTE”
Droga Dawida do tronu
Rok szkolny 2021/2022
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
UCZNIA NIEPEŁNIOLETNIEGO
W związku z zakwalifikowaniem Państwa dziecka do finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „CZYTAM
PISMO ŚWIĘTE”, wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r.
poz. 922) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 880 ze zm.) – art. 81 ust.1 jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (zwanego
dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Komitet Główny Diecezjalnego Konkursu Biblijnego;
2. Dane osobowe Państwa dziecka zawarte w protokole wyników (wraz z załącznikiem) będą rejestrowane,
przetwarzane i wykorzystywane przez organizatorów konkursu w celu przeprowadzenia finału, a także informowania o uzyskanych przez Państwa dziecko wynikach i wizerunku Państwa dziecka na stronie internetowej konkursu www.katechizacja.diecezja-torun.pl/oraz na www.diecezja-torun.pl/. Administrator
zastrzega wykorzystanie danych kontaktowych w celu informowania o swojej działalności związanej z
przeprowadzeniem konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania całości lub części danych może uniemożliwić
uczestnictwo w finale Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „CZYTAM PISMO ŚWIĘTE”.
4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda jako rodzica/ prawnego opiekuna dziecka niepełnoletniego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Po zakończeniu konkursu dane Państwa
dziecka będą przechowywane ze względu na ochronę przed potencjalnymi roszczeniami – zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie informacji należących do danych osobowych szczególnych kategorii z uwagi
na uprawnioną działalności prowadzoną z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń - art. 9 ust. 2 lit. d
RODO.
5. Administrator nie planuje udostępniania danych kontaktowych Państwa dziecka podmiotom zewnętrznym, ani ich przekazywać poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dotyczy to w
szczególności danych szczególnych kategorii.
6. Dane Państwa dziecka będą przez nas przechowywane po zakończeniu konkursu dla celów naukowych.
7. Administrator zapewnia Państwu prawo do: dostępu do danych Państwa dziecka oraz otrzymania ich
kopii; sprostowania (poprawiania) tych danych; usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali dane Państwa dziecka, możecie zażądać, abyśmy je usunęli); prawo do
ograniczenia przetwarzania danych (można żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych
Państwa dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań,
jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na temat dziecka lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych). Ze względu na sposób przetwarzania danych nie macie prawa do ich przenoszenia w myśl art. 20 RODO. Przysługuje Wam ponadto
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego (jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane Państwa dziecka niezgodnie z prawem).
8. W każdym zaś czasie można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka, ale
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zrozumiałem w/w pouczenie i wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na rejestrowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka przez organizatorów Diecezjalnego Konkursu Biblijnego
„CZYTAM PISMO ŚWIĘTE” w w/w zakresie

……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

……………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły, miejscowość)

a także informacji o uzyskanych przez nią/niego wynikach
na stronie internetowej www.katechizacja.diecezja-torun.pl/
oraz na www.diecezja-torun.pl/.

………………………………….
(miejscowość i data)

………………………..………….………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

