...............………………, …….....……......…. 2019 r.
miejscowość

data

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y ......................................................................................................................
imię i nazwisko opiekuna

zamieszkała/y ..............................................................................................................................................
kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu
w związku z uczestnictwem w VII Lubuskim Sejmiku Dziecięcym organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego mieszczący się w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

…………………………………………….
czytelny podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nazwa i adres
szkoły, osiągnięć oraz danych wizerunkowych utrwalonych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego mieszczący się w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 poprzez ich umieszczenie w publikacjach,
biuletynie informacji publicznej, stronie internetowej urzędu, facebooku, itp.

…………………………………………….
czytelny podpis opiekuna

Zostałam/em poinformowana/y, że:
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) (Dz. U. UE. L. 119/1 z 04.05.2016):
1. administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,
3. dane osobowe będą zebrane i przetwarzane w związku z udziałem w VII Lubuskim Sejmiku
Dziecięcym,
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. dane osobowe przechowywane będą w archiwum wieczyście - kategoria A,
6. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale wymagane do uczestniczenia w VII Lubuskim Sejmiku Dziecięcym.

…………………………………………….
czytelny podpis opiekuna

