ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Zawodowcy w obiektywie”
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TYTUŁ PRACY
(przedstawiony zawód)
AUTOR
(imię i nazwisko)
WIEK autora

IMIĘ I NAZWISKO
Rodzica lub opiekuna prawnego
E-MAIL
Rodzica lub opiekuna prawnego
NUMER TELEFONU

NAZWA I ADRES SZKOŁY

E-MAIL

NUMER TELEFONU

IMIĘ I NAZWISKO
Nauczyciela w szkole

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

(podpis nauczyciela w szkole)

Załącznik nr.2

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Starostę
Pleszewskiego z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 79 na potrzeby organizacji konkursu „Zawodowcy w
obiektywie”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

……….……………………………………..………..
(data oraz czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego
uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Starostwa Powiatowego w Pleszewie
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 74 29 652;

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu
ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl;
Celem przetwarzania danych osobowych są potrzeby związane z organizacją konkursu „„Zawodowcy w obiektywie”, zgodnie z wyżej wyrażoną zgodą.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w formie papierowej i
elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 10 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii
archiwalnej danej sprawy.
W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Pleszewski;
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo
Powiatowe w Pleszewie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których
Starostwo Powiatowe w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/
Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W
Starostwie
Powiatowym
w
Pleszewie
nie
wykonuje
się
przetwarzania
Pani/Pana
danych
w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr.3
Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu „Zawodowcy
w obiektywie”
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę
na nieodpłatną publikację pracy
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu).....................................................................................................
w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów
konkursu. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

(miejscowość i data )

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr. 4

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach Konkursu „Zawodowcy w obiektywie”.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) oraz art. 23 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
ja (imię i nazwisko)...................................................................................................................
wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu oraz kształtowania
pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowania wiedzy o rynku pracy w materiałach drukowanych,
plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu.
Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

