ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W WYDARZENIU:

“Startup Weekend Polkowice”
Ja niżej podpisany/a ……………………………………… (imię, nazwisko rodzica / opiekuna)
zamieszkały/a …………………………………………………………. (adres rodzica / opiekuna)
nr telefonu ………………………………..………………………(nr telefonu rodzica / opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………......……. (imię, nazwisko dziecka)
ur. ......................................................................... (data urodzenia dziecka), ucznia szkoły:
.......................................................................................... (nazwa szkoły) w Wydarzeniu
“Weekend startupów w Polkowicach”

zaplanowanym na dni 13 - 14 grudnia 2019 r.

na Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6 b w Polkowicach.
Oświadczam, że
postanowienia.

zapoznałem/-am

się

z

Regulaminem

Eventu

i

akceptuję

jego

Moje dziecko będzie uczestniczyło w Evencie w zespole …………….……….(nazwa zespołu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka zawartych
w Karcie zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
niniejszej zgody przed jej wycofaniem.
………………..…………..……………………..
(miejscowość, data)
(podpis)
Wyrażam zgodę – bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla mojego dziecka/uczestnika
– na wykorzystanie wizerunku, portretu, nazwiska, głosu dziecka/uczestnika z “Startup
Weekend Polkowice” w dowolnym formacie, w celu dokumentacji i promocji wydarzenia oraz
relacji z jego przebiegu - wyrażona zgoda jest jednoznaczna z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Polkowice www.polkowice.eu, i innych, w portalu społecznościowym Facebook,
w Gazecie Polkowickiej i innych środkach masowego przekazu oraz wykorzystane
w materiałach promocyjnych i publikacjach.

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

Regulamin Eventu jest dostępny na stronie internetowej startupweekendpolkowice.pl. oraz
w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Górna 2, pok. 205.

Wzór formularza zgłoszeniowego dla osoby niepełnoletniej

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 ze zm.) RODO
1.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice.

2.

W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy
użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ug.polkowice.pl, w siedzibie Urzędu
Gminy Polkowice, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Rynek 1,59-100 Polkowice.

3.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celach związanych z organizacją
wydarzenia “Startup Weekend Polkowice”.

4.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych we wskazanym powyżej celu są:
zgoda oparta na podstawie prawnej tj.: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku).

5.

W każdej chwili osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
wycofaniem.

6.

Podanie danych jest warunkiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla
realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania wymaganych danych
uniemożliwi zgłoszenie drużyny do udziału w wydarzeniu.

7.

W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe mogą zostać opublikowane m.in.
w środkach masowego przekazu (media, Internet). Dane mogą zostać udostępnione innym
pomiotom, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Dane zostaną
udostępnione podmiotowi, z którym Gmina Polkowice zawrze stosowną umowę
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania “Startup Weekend
Polkowice”, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.

9.

Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych –
o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

10. Osoba której dotyczą dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie
danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
11. W zakresie umieszczania danych i zdjęć z Eventu w serwisie Facebook, administratorem
danych jest Facebook Ireland Ltd., który w swoim serwisie wykazuje przetwarzanie danych
osobowych zgodne z RODO (spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA
i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO) i posiada serwery m.in. w USA.
W pozostałym zakresie, Burmistrz Polkowic jako Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Podczas przetwarzania danych zbieranych dla ww. celów
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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