OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, że:
1.
Zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu pt. „Podróż jako droga w głąb siebie”
organizowanego przez Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie i wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka/podopiecznego:
…………………………………....................................................………….. w tym konkursie.
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, wiek, szkoła – na podstawie
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3.
Wyrażam zgodę na umieszczanie pracy mojego dziecka na stronie internetowej
Organizatora (www.powszechny.com), w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook,
Instagram) oraz w materiałach prasowych, w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz
możliwość wykorzystania pracy lub jej elementu, w tym jej przetwarzanie na potrzeby konkursu.
4.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
5.
Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
6.
Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do danych
osobowych swoich oraz mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016/.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, 03–801
Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK: 4/2000/SPW,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-96-54 i REGON: 000278729.,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.pl
3) dane osobowe Uczestnika i prawnego opiekuna przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
4) dane osobowe Uczestnika i prawnego opiekuna będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych
nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody.
5) odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz upoważnieni Teatru, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w konkursu.

6) dane osobowe Uczestników i prawnego opiekuna nie będą przekazywane do państwa trzeciego
oraz organizacji międzynarodowej.
7) Uczestnik i prawny opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Uczestnik i prawny opiekun ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem.
9) Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować
w dowolnej formie pisemnej na adres e- mail: promocja@powszechny.com
10) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(dalej: RODO),
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i
uczestnictwa w konkursie.

