Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”,
Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka,
będącego pod Pani/Pana opieką jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy
Instytut Badawczy adres siedziby: 01-917 Warszawa ul. Czerniakowska 16
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iod@ciop.pl
lub pisemnie na adres jak w pkt 1.
3. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu
związanym z udziałem w Konkursie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zaś
brak takiej zgody oznacza niemożność udziału w Konkursie.
4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa dane nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym.
5. W związku z organizacją Konkursu, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia i
w zgodzie z jego Regulaminem odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i danych
osobowych dziecka mogą być partnerzy Konkursu, Jury, współorganizatorzy, media.
6. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe dziecka nie będą przekazane do państw
trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka przechowywane będą maksymalnie
przez okres niezbędny do realizacji celów Konkursu oraz do celów archiwalnych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
9. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Jednakże może to spowodować niedopuszczenie do udziału w Konkursie
albo wykluczenie z Konkursu w zależności od momentu skorzystania z przysługującego
prawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych.
11. Ani Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………..
miejscowość, data

Zgoda rodziców* /opiekunów prawnych* na udział w konkursie
fotograficznym i filmowym pn. „O!ZNAKI PRACY 2018”

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu fotograficznego i filmowego pn. „O!ZNAKI PRACY 2018”,
którego organizatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie oświadczam, że warunki tego konkursu są dla mnie zrozumiałe i je akceptuję oraz że
wyrażam zgodę na udział w nim dziecka będącego pod moją opieką:

……………………………………………………………………………. lat ………zam.: ………………………………………………………..
czytelnie imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis : imię i nazwisko rodzica*/ opiekuna prawnego*:

………………………………………………..…………………………………………………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………….
tel. ……………………………………. ; e-mail: ……………………………..

* niepotrzebne skreślić

