Załącznik do porozumienia

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowi podstawę uczestnictwa w Igrzyskach. Brak
zgody opiekuna prawnego, ze względu na obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, uniemożliwi
MOSiR ewidencjonowanie danych uczestnika i tym samym udział dziecka w Igrzyskach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka …………………………
(imię i nazwisko)

………………………………..…… ucznia szkoły …………………………….………………….…………………
(nazwa szkoły)

przez MOSiR w Zielonej Górze na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia i udokumentowania udziału w
Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
Zielona Góra, dnia ……………………….

………………………………………………...
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka …………………………………………..
(imię i nazwisko)

na stronie WWW MOSiR w Zielonej Górze w zakładce ,,Sport szkolny’’, wykonanych podczas Miejskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.

………………………………………………...
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej jest Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
3) Dane przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia i udokumentowania Igrzysk na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
b. publikacji zdjęć uczestnika na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych na podstawie stosownych umów np. koordynatorzy zawodów.
5) Dokumentacja Igrzysk przechowywana będzie przez okres niezbędny do wygaśnięcia ew. roszczeń wobec MOSiR. W przypadku
wyrażenia zgody na publikację wizerunku, zdjęcia mogą będą udostępnione na stronie www MOSiR przez okres do 5 lat bądź do czasu
wycofania zgody.
6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. żądania ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
7) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich
danych.
8) Każda osoba ,w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9) Każda osoba, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne celem umożliwienia uczestnictwa w Igrzyskach.

