Imię i nazwisko uczestnika ILOCAMP 2020-zima ………………………………………………………………..
RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Chęć uczestnictwa w obozie jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)*, w tym danych
wrażliwych, w celu organizacji obozu dla uczestników warsztatów informatycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
…………………………………………
(podpis uczestnika jeżeli skończył 18 lat)

………………………………………………………………..
(podpis rodziców /opiekunów jeżeli uczeń nie skończył 18 lat)

* -niewłaściwe skreślić

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku (utrwalonego w formie zdjęć i filmów podczas obozu
dla uczestników warsztatów informatycznych) mojego/mojego dziecka*
………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych w celu relacjonowania wydarzenia na stronie internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku www.ilo.pl.
…………………………………………
(podpis uczestnika jeżeli skończył 18 lat)

………………………………………………………………..
(podpis rodziców (opiekunów)jeżeli uczeń nie skończył 18 lat)

* -niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców uczestników obozu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych z siedzibą
w Białymstoku, ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja obozu dla uczestników jak również celem promocji
Stowarzyszenia i publikacji osiągnięć uczestników warsztatów.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zorganizowania obozu dla dzieci i młodzieży.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji zobowiązań wynikających z organizacji obozu.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoją zgodę na przetwarzania danych to wszelkie czynności związane z
przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody powoduje brak
możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącza
możliwość udziału w obozie uczestników warsztatów informatycznych.
Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej,
………………………………………………………
(data i podpis)
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