Załącznik nr 3
…………………………………………..
(imię i nazwisko)

Katowice, dnia………………………

…………………………………….
(nazwa szkoły)
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
p.n. „Bezpieczeństwo moich Dziadków” w ramach programu
edukacyjno-profilaktycznego dla seniorów „Bezpieczna Przystań”
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE L 119, str. 1 ze zm.; „RODO”) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019,
poz. 1781) informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Komenda Miejska Policji
w Katowicach reprezentowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
z siedzibą w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice;

2)

kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach:
e-mail służbowy: iod@katowice.policja.gov.pl tel.: 32/ 200-2488;

3)

Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu
p.n. „Bezpieczeństwo moich dziadków”, wyłonienia laureatów, którym przysługiwać będzie
prawo do otrzymania nagrody, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji
na stronie internetowej organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach imienia i nazwiska
autorów zwycięskich prac wraz z nazwą szkoły, której uczniem jest uczestnik na podstawie
Pani/Pana* dobrowolnej zgody;

4)

Pani/Pana*
dane
osobowe
będą
przechowywane
do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania;

6)

Posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)

Posiada Pani/Pan* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana* narusza przepisy RODO;

8)

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody
na ich podanie uniemożliwia udział w konkursie;

9)

Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

przez

okres

niezbędny

Zapoznałam(em)* się z treścią niniejszej Klauzuli informacyjnej
………………………………………...
(data, czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z niniejszą Klauzulą
informacyjną
………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

(data, czytelny podpis)

