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INFORMACJA DOTYCZĄCA przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Konkursu „Warszawska Ekoliga” zgodnie z wymogiem
ustawowym i w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z art.6.ust.1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; w związku
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Dz.U. 2019 poz.1148 z późniejszymi zmianami].
Administratorem danych jest Dyrektor WCIES Arkadiusz Walczak, dane kontaktowe: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa;
tel. 22 628-01-79, 22 628-67-64; kontakt z inspektorem danych osobowych: daneosobowe@wcies.edu.pl.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w Konkursie Ekologicznym.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem. Dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej. W
przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych we WCIES przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Organizator ma prawo do rozpowszechnienia i publikacji prac konkursowych w postaci fotografii, dokumentacji
dźwiękowej lub filmowej na stronach internetowych należących do Organizatorów – Biuro Edukacji, Marketingu
Miasta, Gospodarki Odpadami i WCIES, portalach społecznościowych oraz wydawnictwach w celach promocji
Konkursu, działalności informacyjnej, sprawozdawczej, prezentowania wydarzeń publicznych, gromadzenia
materiałów dla celów dokumentacyjnych.
W ramach powyższych celów Organizator może publikować wizerunek uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2
pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zapoznałam/łem się

.......................................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia

………………………………………………………………………..…………….……………….………………
imię i nazwisko ucznia

……………………...……………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

Ja niżej podpisana/y

……………………………...................………..............................………………………………………
imię i nazwisko rodzica/ucznia pełnoletniego

• wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w Konkursie „Warszawska Ekoliga”
• oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu „Warszawska Ekoliga” i w pełni go
akceptuję.
Zapoznałam/łem się

.........................................................................................................
podpis rodzica/ ucznia pełnoletniego
data .............................................................................

