Obowiązek informacyjny oraz zgody i oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
chrzanowskiego, biorących udział w X Powiatowym Konkursie Historycznym: „Dla
przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2021: „Moje Muzeum.”
Obowiązek informacyjny.
1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów
prawnych jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul.
Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów zwanym dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników oraz ich
rodziców lub opiekunów prawnych X Powiatowego Konkursu Historycznego „Dla
przeszłych i przyszłych lat” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej: RODO) w celu przeprowadzenia i
promocji konkursu, tj.:
a. Rejestracji uczestników – w zakresie: imię, nazwisko, klasa, dane nauczyciela
prowadzącego.
b. Przeprowadzenie etapu szkolnego – w zakresie: imię, nazwisko, klasa, wyniki testu
(punkty).
c. Przeprowadzenie etapu powiatowego – w zakresie: imię, nazwisko, klasa, ocena
komisji, wizerunek.
d. Ogłoszenie wyników, w tym opracowanie listy rankingowej etapu pierwszego i
publikacji jej na stronie internetowej organizatora. Ustalenie listy laureatów
konkursu i publikacji jej na stronie internetowej organizatora – w zakresie: imię,
nazwisko, klasa, wynik, szkoła.
e. Opracowanie dyplomów – w zakresie: imię, nazwisko, wynik.
f. Wręczenie nagród – w zakresie: imię, nazwisko, wynik, wizerunek.
g. Przesyłania informacji organizacyjnych środkami komunikacji elektronicznej - w
zakresie: imię, nazwisko, klasa, dane nauczyciela prowadzącego, adres e-mail, nr.
telefonu, nr. faksu.
h. Marketingowym i promocyjnym organizatora – w zakresie: wizerunek uczestnika,
imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, dane nauczyciela.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. a-f jest
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. g jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w formie
dobrowolnie wysłanej wiadomości elektronicznej zawierającej zgłoszenia kandydatów
na adres e-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. h jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, rodzica lub
opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnego oświadczenia).
6. Organizator informuje, że realizacji celu marketingowego i promocyjnego (pkt. 2. h)
będzie dokonywał poprzez publikowanie i rozpowszechnianie fotografii oraz nagrań
wykonanych w trakcie realizacji konkursu w mediach społecznościowych (tj. profilu
organizatora w aplikacji Facebook). Materiały promocyjne będą również publikowane
na stronie internetowej organizatora pod adresem http://www.muzeum.chrzanow.pl
7. Organizator zaznacza, że w sytuacji, gdy wizerunek osoby (uczestnika konkursu)
stanowić będzie jedynie element tła, szczegół większej całości wykonanej fotografii,
zastosowanie mieć będą przepisy szczegółowe ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (art. 81 pkt. 2 ust. 2), które stanowią, iż ich rozpowszechnianie nie
wymaga zezwolenia (zgody).
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora lub na adres email: mgawor@muzeum.chrzanow.pl
9. Podane dane będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia
(oraz wszystkich zadań z nim związanych),
a. W przypadku realizacji celu pkt. 2 a-f nie dłużej jednak niż okres 25 lat od
zakończenia wydarzenia lub do momentu cofnięcia zgody.
b. w przypadku realizacji celu pkt. 2 h nie dłużej jednak niż okres 5 lat od
zakończenia wydarzenia lub do momentu cofnięcia zgody.
10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji
wydarzania (szkoły, patroni, sponsorzy), media (prasa lokalna w tym portale
internetowe). Obiorcami będą również podmioty dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne Organizatora oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28
RODO.
11. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12. W zakresie funkcjonalnym platformy Facebook, Administratorem Danych Osobowych
zawartych na Państwa Profilu oraz wynikających bezpośrednio z tego aktywności jest
Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025.
13. Fanpage
funkcjonuje
zgodnie
z wymogami
zawartymi
w regulaminie
Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms
14. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi konkursu) przysługują następujące
uprawnienia, które może zrealizować względem Organizatora (Administratora Danych
Osobowych):
a. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

15. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem

pocztowym Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul.
Mickiewicza
13,
32-500
Chrzanów
oraz
adresem
e-mail:
iod@muzeum.chrzanow.pl

Zgody i oświadczenia.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko dziecka)

w formie wizerunku, w celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu
„Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych powiatu chrzanowskiego. Edycja 2021:
„Moje Muzeum.”
i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku
informacyjnego i jestem świadomy przysługujących mi praw.

…………………………………………………………………………………….
(miejsce, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

