Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
wraz z klauzulą informacyjną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1),
zwanego dalej „RODO” oświadczam, że przyjmuje do wiadomości poniższe informacje:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu, pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl danych osobowych
małoletniego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia II Konkursu Szopka Oczami
Dziecka.
2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu, pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 679 40 00.
3. W Muzeum została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych): Kontakt: sekretariat@mnzp.pl
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec
przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne i wynika z przepisów prawa. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu wynikająca z przepisu prawnego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami Rzeczowego Wykazu
Akt w MNZP.
9. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do
zautoryzowanego podejmowania decyzji.

………………………………………….
Data

……………………………………………….
podpis

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

Przemyśl, dnia ………………………………
Ja, niżej podpisana/podpisany ______________________________, działając w imieniu i na rzecz
małoletniej/małoletniego _________________________________, jako jej/jego przedstawiciel
ustawowy, niniejszym oświadczam że:
zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu II Konkursu Szopka Oczami Dziecka oraz nie zgłaszam
do niego żadnych zastrzeżeń.

miejscowość, data _____________________________________________

podpis (imię i nazwisko opiekuna) : ________________________________

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

Wyrażam
zgodę
na
wykorzystanie
wizerunku
małoletniego
……………………………………..…………………………. w związku z udziałem w II Konkursie Szopka Oczami
Dziecka, w tym na publikowanie zdjęć na stronach internetowych Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej, przekazanie zdjęć innym podmiotom w celu promocji konkursu oraz na opublikowanie
imienia i nazwiska małoletniego na liście zwycięzców.

miejscowość, data: ___________________________________________________

podpis (imię i nazwisko opiekuna) : _____________________________________

