
* Właściwe zaznaczyć. 
** Rozporządzenie 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. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany/-a …………………………………..…………. wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych  
w celu uczestnictwa w konkursie „Zielonogórskie przedszkolaki to ekodzieciaki”, ” jako nauczyciel prowadzący, organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 
34 im. „Rozśpiewane przedszkole” w Zielonej Górze i Niepubliczne Przedszkole Ekolucky w Zielonej Górze (Współadministratorzy danych osobowych).  
 
          ……………………………………………….                                                                                                                                      ……………………………………………… 
                    (data i miejscowość)                                                                                                                                                             (czytelny podpis) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) wyrażam 
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, nieograniczone co do terytorium, rozpowszechnianie mojego wizerunku 
utrwalonego na fotografiach, podczas rozstrzygnięcia konkursu „Zielonogórskie przedszkolaki to ekodzieciaki”, ” według następujących sposobów 
rozpowszechniania: 

 publicznie dostępne strony internetowe Współadministratorów danych osobowych dostępnych pod adresami   
www.mp34.nemo.pl/  www.rozspiewaneprzedszkole.pl /  www.ekolucky.pl  – TAK / NIE * 

 fanpage Współadministratorów na portalu Facebook – TAK / NIE * 
 
w celu promowania działalności Współadministratorów.  
 
             ……………………………………………..                     ………………………………………… 
                      (data i miejscowość)                                                                                                                                                                   (czytelny podpis) 

Kto przetwarza Państwa 
dane osobowe ? 

Następujące jednostki oświatowe są Współadministratorami Państwa danych: 
Miejskie Przedszkole nr 34 im. „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze, reprezentowane przez Dyrektora,  
ul. Bohaterów Westerplatte 11A, 65-034 Zielona Góra  
numer telefonu: 68 325-53-46, adres e-mail: rozspiewaneprzedszkole@gmail.com – Współadministrator Pierwszy 
Niepubliczne Przedszkole Ekolucky w Zielonej Górze reprezentowane przez Dyrektora, 
ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa 10 66-002 Zielona Góra 
numer telefonu:  500 599 165, adres e-mail: kontakt@ekolucky.pl - Współadministrator Drugi 

Z kim mogą się Państwo 
skontaktować? 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  
telefon: 880 100 367, e-mail: iod1@cuw.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej 
– wyznaczonym przez Współadministratora Pierwszego. 
telefon: 531 860 802, e-mail: s.koziel@4consult.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej – 
wyznaczonym przez Współadministratora Drugiego. 

W jakim celu chcemy uzyskać 
dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia konkursu; 

 promowania działalności Miejskiego Przedszkola nr 34 im. „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze i 
Niepublicznego Przedszkola Ekolucky w Zielonej Górze 

Jaka jest podstawa prawna 
przetwarzania danych? 

Wizerunek będzie przetwarzany na podstawie: 

 wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO**, 

 na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 
r., poz. 1062). 

Jakie mają Państwo prawa? Mają Państwo następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa). 

Komu przekazujemy Państwa 
dane osobowe? 

Dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług technicznych (obróbka, oprawa graficzna, dźwiękowa, filmowa lub 
techniczna obsługa procesu publikacji, serwer na którym znajduje się strona internetowa, drukarnia). 

Jaki będzie czas 
przetwarzania danych? 

Dane osobowe  będą przetwarzane przez:  
→ okres niezbędny do wykonania zadania  
→ w przypadku wizerunku zamieszczonego na stronie internetowej – do momentu jej likwidacji  
Niezależnie od ww. okresów przetwarzania danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo wycofania 
zgody. 

Czy muszą Państwo podać 
dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie jako nauczyciel prowadzący.  

Czy jakieś decyzje zapadają 
automatycznie? 

W procesie przetwarzania danych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili. 

Czy dane będą przekazane 
poza Polskę? 

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
z zastrzeżeniem, że przepływ danych w ramach Facebook i YouTube ma ponadnarodowy charakter. Facebook Ireland Ltd. 
I Google Ireland Limited przekazują dane osobowe użytkowników swoich serwisów do USA na podstawie zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych (dotyczy to także kont prowadzonych przez 
Współadministrtorów w ww. portalach społecznościowych). 


