INFORMACJA
Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
informuję Panią / Pana że Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini,
ul. Szkolna 3; 32-540 Trzebinia. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini, ul. Szkolna 3;
32-540 Trzebinia jest Pani Izabela Wodnicka e-mail: lo.trzebinia@gmail.com lub pisemnie na adres administratora danych.
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka w zakresie zorganizowania XI Festiwalu Pieśni
Żołnierskiej i Patriotycznej - Trzebinia 2021 - art. 6 ust. 1 lit. Informuję, że przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do
zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z instrukcją kancelaryjną.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa. Jednocześnie
informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione
zgodnie z prawem.

Oświadczenie / Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – Trzebinia 2021
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka lub podopiecznego
…...……………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko uczestnika, klasa)

w XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Trzebini.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego
...………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko uczestnika, klasa)

w XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, dla potrzeb
związanych z Konkursem.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko uczestnika, klasa)

w działaniach związanych z realizacją XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, bądź w przypadku wyłonienia jako laureata
lub w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn.zm) w działaniach związanych z realizacją XI Konkursu
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na zamieszczanie danych osobowych i fotografii mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko uczestnika, klasa)

na stronach internetowych organizatorów konkursu, sponsorów i instytucji sprawujących patronat nad festiwalem
(Kuratorium Oświaty w Krakowie) w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę /y na przeniesienie na rzecz Organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony,
majątkowych praw autorskich do nagrań, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form korzystania,
np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania
podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i wszelkim formacie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej i akceptuję wszystkie jego
postanowienia oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na kontakt ze mną, z prywatnego telefonu komórkowego nauczyciela, pod opieką którego,
będzie przebywać moje dziecko, w celach wynikających z organizacji XI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej - Trzebinia
2021.
......................................................................................................
data i podpis rodzica
* właściwe podkreślić

