Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Jako uczeń szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[tu wpisać nazwę szkoły]
wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod nazwą
„ESA dla OSE” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut
Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12.
Przyjmuję do wiadomości, że :
– administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB:
iod@nask.pl;
– NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, odręczny podpis, dane będą przetwarzane
na podstawie mojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz
moim udziałem w Konkursie, w tym informowania mnie o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w
programie Konkursu oraz w celu przesłania nagrody konkursowej w przypadku wygranej;
– moje dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub
udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu i procesu rejestracji jego uczestników;
– ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania Konkursu, jego przeprowadzenia i wysyłki nagród,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021roku;
– mam prawo żądania dostępu do moich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz
przenoszenia danych;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
w tym celu należy poinformować organizatora Konkursu na adres: konkurs@esa.nask.pl;
– wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Konkursu skutkować może niedopuszczeniem mnie do udziału w
Konkursie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przeze mnie danych wymaganych lub podania danych
nieprawidłowych lub niekompletnych;
– przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania
decyzji w sposób zautomatyzowany.
…………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Zgoda rodzica/innego przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu*
Niniejszym oświadczam, że jestem pełnoprawnym przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej, której dotyczy
niniejsza zgoda. Po zapoznaniu się z powyższą treścią wyrażam akceptację i w imieniu Uczestnika Konkursu zgadzam się na
opisane przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „ESA dla OSE” (dalej:
„Konkurs”), organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z powyższą szczegółową informacją związaną z udzieloną przeze mnie zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.
..…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/innego przedstawiciela ustawowego

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis

*wypełnia rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy, jeśli Uczestnik nie ukończył 16 r.ż.

