Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w związku z
przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem przebiegu Turnieju TechnicznoMotoryzacyjnego.

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celu oraz
sposobie przetwarzania danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im.
Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600
Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 90 15, e-mail: zs4@list.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych pod adresem
e-mail: zstm.iod@gmail.com, pocztą tradycyjną przesyłając korespondencję na adres szkoły.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego;
2) publikacji wizerunku na stronie internetowej ADO oraz w prasie lokalnej;
3) publikacji imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej ADO oraz w prasie lokalnej;
4) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej ADO oraz w prasie lokalnej;
5) publikacji treści (imię, nazwisko, wizerunek, wyniki uczestnika) na profilu FB dla
udokumentowania Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych - zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
5. Dane uczestników Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż
przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Administrator może przekazać dane osobowe organom lub podmiotom uprawnionym z mocy
przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu na podstawie stosownych
umów. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych na szkolnym profilu FB są spółki tworzące
grupę Facebook i partnerzy-więcej informacji:
www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp
7. Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych jako Administrator nie wykorzystuje danych
osobowych do profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń) i do podejmowania decyzji w
sposób zautomatyzowany. Facebook stosuje zautomatyzowane przetwarzanie danych i może
stosować profilowanie.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza UE. Faceebok deklaruje, że dane
europejskich użytkowników FB są przetwarzane w UE.
9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich
danych osobowych:
 do dostępu do podanych danych osobowych;
 do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, gdy są błędne lub niekompletne;
 do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 do wycofania zgody w dowolnym momencie -wycofanie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania w okresie gdy obowiązywała;
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z
naruszeniem powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnym.
Ponadto informujemy Państwa, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie ww. danych i
wykorzystanie wizerunku na portalu Facebook należy mieć na uwadze, że zasady funkcjonowania serwisu
społeczności Facebook określają „Zasady dotyczące danych. ”Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych nie
ma wpływu na firmę Facebook, nie odpowiada za jego działania lub za ich brak . Dlatego zalecamy
wnikliwie zapoznać się z tymi dokumentami przed udzieleniem zgody aby mieć świadomość uprawnień
portalu w związku z korzystaniem z jego usług. Więcej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
Podstawy prawne:
 Rozporządzenie 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), zwane dalej RODO.
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych- z późn. zmianami
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego

KLAUZULA UDZIELENIA ZGODY

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w związku z
przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem przebiegu
Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego
……………………………………………..
miejscowość i data

Oświadczam, że:
1. Jestem rodzicem /opiekunem prawnym/ uczestnikiem pełnoletnim/opiekunem uczestnika * :
…………………………………….…..……………………………
imię i nazwisko uczestnika

2. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikację imienia i nazwiska uczestnika na
stronie internetowej Administratora oraz w prasie lokalnej.
3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikacja wyników lub osiągnięć
uczestnika na stronie internetowej Administratora oraz w prasie lokalnej.
4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na wykorzystanie wizerunku uczestnika
poprzez jego publikację na stronie internetowej Administratora oraz w prasie lokalnej.
5. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY * na prowadzenie działań o charakterze
informacyjno-promocyjnym poprzez umieszczanie i publikację treści (imię, nazwisko,
wizerunek, wyniki uczestnika) na profilu FB dla udokumentowania Turnieju TechnicznoMotoryzacyjnego.

Ponadto, oświadczam, że:
 mam świadomość, że niniejsza zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na jej ważność, w czasie gdy obowiązywała;
 zapoznałam/-em się z regulaminem Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego, organizowanego
przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, pod patronatem
Starosty Tomaszowskiego, dostępnym na stronie internetowej organizatora: www.zs4.pl;
 zapoznałam/-em się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanie danych osobowych
uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w związku z przygotowaniem,
zorganizowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem przebiegu Turnieju TechnicznoMotoryzacyjnego.
* niepotrzebne skreślić
………………….…......……………………..……………….……………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych lub uczestnika pełnoletniego
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