REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „#zwierzorys”

1.

2.
3.

4.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym „#zwierzorys”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych Światowid samorządowa instytucja
kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. S. Sempołowskiej 54a, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny
REGON: 000645398 oraz NIP: 8961162305, nr tel.: 71 348 30 10, zwany dalej
„Organizatorem”.
Koordynatorem Konkursu jest Hanna Zawadzka-Woźniak, instruktorka Organizatora.
§2.
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rozwijanie twórczych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży,
kształcenie i trening umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
rozpowszechnienie informacji o działaniach artystycznych i warsztatowych Organizatora,
promowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży,
motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji artystycznych,
kształtowanie wrażliwości estetycznej.

§3.
ZASIĘG TERYTORIALNY, UCZESTNICY I TEMAT PRAC KONKURSOWYCH
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba przed ukończeniem 18. roku życia.
2. Konkurs nie ma ograniczeń terytorialnych.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować nie mniej niż 4 (cztery) szkice
ołówkiem realizujące temat: „Małe zwierzęta” w terminach określonych w § 5 ust. 3
Regulaminu.
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace powinny przedstawiać artystyczne wizje autorów z
zachowaniem tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
A4 (210 x 297 mm) lub A5 (105 x 150 mm).
c. forma i technika – rysunek ołówkiem na papierze,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych, wystawach, itp.
2. Do pracy należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
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§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
Udział w Konkursie i podanie jakichkolwiek danych związanych z udziałem w nim są
całkowicie dobrowolne.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Konkurs ma charakter wyzwania do podjęcia. Przez podjęcie wyzwania Organizator rozumie
przesłanie nie mniej niż 2 (dwóch) dzieł w pierwszym terminie (23-29 listopada 2020r.) i nie
mniej niż 2 (dwóch) dzieł w drugim terminie (30 listopada – 15 grudnia 2020r.), tj. nie mniej
niż 4 (czterech) przez cały czas trwania Konkursu.
Ze względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii Organizator
przyjmuje prace wyłącznie drogą elektroniczną. Skan pracy lub jej fotografię dobrej jakości
(minimum 2 MB) należy przesyłać w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2020r. na adres:
hanna.zawadzka@swiatowid.net.pl.
W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu
oraz § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu.
Do pracy konkursowej powinny być załączone skany lub fotografie podpisanych przez rodzica
lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu oświadczeń:
a) o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz
przetwarzaniu danych osobowych, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
(osoby niepełnoletnie), stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie, o których mowa w pkt 6 powyżej powinny zostać przesłane wraz z pracą
konkursową na adres e-mail: hanna.zawadzka@swiatowid.net.pl
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech
członków.
Przewodniczącą Komisji Organizator ustanawia Hannę Zawadzką-Woźniak.
Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych,
wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca, która ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§7.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Podczas oceny prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych tj.: 9-12 lat, 12-15 lat
oraz 15-18 lat, komisja będzie brała pod uwagę:
zgodność pracy z tematyką Konkursu,
zgodność techniki z wytycznymi Regulaminu,
oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
inne walory artystyczne (m.in. kompozycja, wyrazistość, światłocień).
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2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z
kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi nie później niż 23
grudnia 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.
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§8.
NAGRODY W KONKURSIE
Laureatka/Laureat pierwszego miejsca otrzyma zniżkę w wysokości 100% na 1 (jeden)
dowolnie wybrany miesiąc dowolnie wybranych zajęć prowadzonych przez Hannę ZawadzkąWoźniak w ramach regularnej działalności Organizatora. Zniżka może zostać zrealizowana do
końca 2021r.
Laureatka/Laureat drugiego i trzeciego miejsca otrzymają zniżkę w wysokości 50% na 1
(jeden) dowolnie wybrany miesiąc dowolnie wybranych zajęć prowadzonych przez Hannę
Zawadzką-Woźniak w ramach regularnej działalności Organizatora. Zniżka może zostać
zrealizowana do końca 2021r.
W przypadku rezygnacji przez Laureatkę/Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie
prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie
wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.

§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace wszystkich uczestników Konkursu zostaną wyeksponowane na stronie internetowej
Organizatora i w mediach społecznościowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

1.
a.

b.

2.

§10.
DANE OSOBOWE
Przystępując do Konkursu, rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na:
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych oraz danych osobowych dziecka
zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i
realizacji jego celów, na warunkach określonych w rozporządzeniu 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej: „RODO”) oraz
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”),
nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz danych
osobowych dzieci jest Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID. Dane rodziców/opiekunów
prawnych dzieci oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Organizatora na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO. W zakresie w jakim wyrażono zgodę na
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przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane rodziców/opiekunów
prawnych dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz danych dziecka rodzica/opiekuna prawnego i ma ich sprostowania, modyfikacji,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna dziecka oraz danych
osobowych dziecka w celach marketingowych oraz zgoda na wykorzystywanie zdjęć i nagrań
filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Organizatora w celach
promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Organizatora może zostać cofnięta
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wykonania uprawnień, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, rodzic/opiekun prawny
dziecka powinien skontaktować się z Organizatorem.
Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych lub danych
osobowych dziecka rodzica/opiekuna prawnego przez Organizatora narusza przepisy RODO
lub Ustawy.
Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe dziecka rodzica/opiekuna
prawnego przetwarzane w związku z uczestnictwem w Konkursie organizowanym przez
Organizatora będą przechowywane aż do czasu zakończenia Konkursu lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych Organizatora będą przechowywane
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu.
Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane.
W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
rodzic/opiekun prawny dziecka może kontaktować się bezpośrednio z powołanym u
Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych powołanym u Organizatora można kontaktować się pod adresem e-mail:
rodo@swiatowid.net.pl.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi „Obowiązek informacyjny” dot.
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.

§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie
po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej
Organizatora.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora
konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
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3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA
1.
2.
3.
4.

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ….....................................................................
WIEK: ………………………………………………...................................................................
TYTUŁ PRACY: …………………………………………….........................................................
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

..........................................................................................................................................
5. NUMER TELEFONU DO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
..........................................……………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako rodzic dziecka/opiekun prawny dziecka
………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – dalej jako „utwór”,
zgłoszonego do konkursu plastycznego pn. „#zwierzorys”, organizowanego przez Ośrodek Działań
Twórczych Światowid we Wrocławiu, ul. S. Sempołowskiej 54a, 51-661 Wrocław, (zwanego dalej
Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako rodzic/opiekun prawny autora pracy konkursowej przenoszę nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie
wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a)

publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;

b)

reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

c)

wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest
autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw
autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w rozporządzeniu
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z
powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zebranych w związku z
uczestnictwem w Konkursie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na
warunkach określonych w rozporządzeniu 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 z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie
ww. danych jest dobrowolne.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz obowiązkiem informacyjnym,
które stanowi integralną część Regulaminu.

Data i podpis rodzica/opiekuna…………………………………
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone
w
dniu
…………………………………
………………………………………………………………………………………………

w

przez:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………….................................
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne
rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „#zwierzorys”, organizowanego przez Ośrodek Działań
Twórczych Światowid z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Organizator) dla uczniów szkół
podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs,
wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla
potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i
dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs
– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na
stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
4. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz obowiązkiem
informacyjnym, które stanowi integralną część Regulaminu.

Data i podpis rodzica/opiekuna…………………………………
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury w wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy
Wrocław pod nr 3/92 - z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer
statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/ Pani danych
osobowych oraz administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące
informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka:
Podstawa prawna przetwarzania:
Podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
i c) RODO, w związku uczestnictwa dziecka w konkursie plastycznym „Zwierzorys” (dalej: „Konkurs”). Pani/Pana dane osobowe
oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem
przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z Umową – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub
możliwości dochodzenia roszczeń.
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na
wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek w celach promocyjnych
związanych z propagowaniem działalności Ośrodka, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dot. alergii Pani/Pana dziecka, przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym konieczne do
realizacji celów ich przetwarzania.
Cele przetwarzania:
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest przystąpienie i
realizacja Konkursu oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem
przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, celem przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu produktów i usług.
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć
organizowanych przez Ośrodek, celem przetwarzania danych w postaci wizerunku jest promocja działalności Ośrodka.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
1.
2.

3.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania,
modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza
przepisy RODO.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora
danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego
prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - jeśli skorzysta
Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że
Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego
przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności.

Cofnięcie zgody:
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań
filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek w celach promocyjnych związanych z propagowaniem
działalności Ośrodka oraz zgoda na przetwarzanie danych o alergiach dziecka może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane aż do czasu zakończenia Konkursu lub do
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie
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Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć
i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek będą przechowywane aż do momentu cofnięcia
zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące dla Administratora
usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty
zewnętrzne świadczące dla Ośrodka usługi w zakresie obsługi księgowości.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail:
rodo@swiatowid.net.pl.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
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