Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
w postaci imienia i nazwiska, nazwę szkoły/firmy, adresu e-mail, numeru telefonu w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu pod nazwą "II Wałbrzyski Software Hackathon".
Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego: ………………..........………………………………..……………. wiek: ………..
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji wydarzenia
pod nazwą "II Wałbrzyski Software Hackathon" zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie
internetowej: hackathon.walbrzych.eu.
………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………..
Czytelny podpis

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha
Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym można się skontaktować poprzez:
e-mail: iodo@um.walbrzych.pl albo telefonicznie tel. 74 665 53 59
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „II Wałbrzyski
Software Hackathon”, na podstawie ich zgody.
4. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu,
Hackathonu oraz przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do archiwizacji
materiałów z Hackathonu.
7. Uczestnicy posiadają prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia
danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy przetwarzanie
danych ma miejsce na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia, nazwiska, wizerunku będą przekazywane do państw trzecich
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o
stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. w takich przypadkach dane będą
przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich
zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. Pozostałe dane
osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………..
Czytelny podpis

