Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w przekazanym
formularzu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 142A, 02 – 305 Warszawa, w celach związanych z przeprowadzeniem oraz
rozstrzygnięciem konkursu EDUINSPIRACJE – MEDIA 2019



Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, 02 – 305
Warszawa

(administrator

danych),

w

celu

publikacji

informacji

o

prowadzeniu

i rozstrzygnięciu konkursu EDUINSPIRACJE – MEDIA 2019. Niniejsza zgoda obejmuje
publikacje dokonywane w formie papierowej oraz elektronicznej oraz dotyczy wszelkich
zdjęć z moim udziałem wykonanych na zlecenie Fundacji, a także na elektroniczne
przetwarzanie obrazu z moim wizerunkiem, kadrowanie i kompozycje, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

…………………………………………
data i podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, 02 – 305 Warszawa.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. z którym można kontaktować się pod
adresem: iod@frse.org.pl
3. Pani/Pana dane będą w szczególności przetwarzane:
a) W celu Pani/Pana udziału w konkursie EDUINSPIRACJE – MEDIA 2019 na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO,
b) Realizacji obowiązków ciążących na Administratorze,
c)

W

celach

marketingowych,

promocyjnych

i

wizerunkowych

Administratora,

na

podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
np. wykonawcom różnego rodzaju usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania –wyłącznie jeśli
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
jak również przez okres niezbędny dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń, jak również przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych
Administratora w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo m. in. do żądania:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- przeniesienia danych,
- ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celów do jakich dane
są gromadzone.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne i można ją w dowolnym
momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

