KLAUZULA INFORMACYJNA
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) informuję że:
1. Administratorem danych jest Straż Miejska w Płocku z siedzibą w: 09-407 Płock
ul. Otolińska 10
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@strazmiejska.plock.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach konkursu na rodzinne teatrzyki
profilaktyczne pn. „Puk, Puk, to MY!” w ramach programu profilaktyczno –
edukacyjnego pn. „Akademia Lwa Honorka”.
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
w celach sprawozdawczych tj. Urząd Miasta Płock.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt z wyłączeniem danych osób które nie zostały nagrodzone
w konkursie. Dane osób nienagrodzonych zostaną po zakończeniu konkursu zostaną
usunięte.
6. Dane osób, które zostały nagrodzone w konkursie mogą zostać umieszczone na stronie
facebookowej „Akademia Lwa Honorka”, stronie internetowej Straży Miejskiej w Płocku,
a także w prasie w celu wyróżnienia nagrodzonych osób.
7. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie
odmową brania udziału w konkursie pn. „Puk, Puk, to MY!” prowadzonego przez Straż
Miejską w Płocku.
10. Jeżeli przetwarzanie danych jest na podstawie zgody, osoba która ją wyraziła ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. klauzulą informacyjną. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
imię i nazwisko dziecka……………………………………………………., uczęszczającego
do ………………………………………………..…………pełna nazwa placówki
(z podaniem grupy/klasy),
przez administratora – Straż Miejską w Płocku w celu udziału w konkursie pn. „Puk, Puk, to
MY!” w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego pn. „Akademia Lwa Honorka”.
organizowanym w roku 2021.
…….……..………………………………………
Data i podpis prawnego opiekuna

…………..………………………………………
Nr telefonu do kontaktu z opiekunem prawnym

