OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy:
Wiek:
Adres zamieszkania:
Adres i pełna nazwa szkoły

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna
prawnego
Adres e-mail opiekuna prawnego
Numer telefonu do kontaktu:

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w konkursie pt.: „Skarbonka Wielkich
Marzeń”, organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora.
Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone
lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Skarbonka Wielkich Marzeń”, zorganizowanym przez Bank
Spółdzielczy w Inowrocławiu i akceptuję jego warunki.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna :
……………………….…………….…………….……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko autora pracy)

w Konkursie pt. „Skarbonka Wielkich Marzeń”, organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88100 Inowrocław.

………………………………………………………. CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
……………………………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację
danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………................... w związku z udziałem w Konkursie
pt. „Skarbonka Wielkich Marzeń” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację przesłanej Pracy konkursowej na stronie internetowej www.bsinowroclaw.pl oraz
na portalu społecznościowym Facebook dotyczącym Banku.

Przyjmuję do wiadomości następujące informację od organizatora:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w
Inowrocławiu; ul. Solankowa 11,
88-100 Inowrocław numer telefonu: (52) 356 09 10 , email: inobank@bsinowroclaw.pl
2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu (52) 356 09 13 lub
pod adresem email: iodo@bsinowroclaw.pl
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 organizacji, promocji oraz przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na Facebooku oraz
stronie internetowej Administratora - podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO,
 wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością i organizowanym konkursem
„Skarbonka Wielkich Marzeń” - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO,
 rozparzenia reklamacji, skarg lub wniosków związanych z Pani /Pana udziałem w Konkursie oraz w celu ustalenia i dochodzenia
własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami –podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku, którym jest obrona interesów Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.
4. Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)- dane kontaktowe (email, numer telefonu, adres)
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
tj:.,
a. użytkownikom sieci Internet oraz użytkownikom portalu Facebook Banku.
b. podmiotom współpracującym z Bankiem przy organizacji konkursu
c. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku
danych osobowych lub uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności na podstawie art.104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
d. podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością
bankową na rzecz Banku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
6. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu zakończenia konkursu lub przez okres niezbędny do
ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
Banku, wynikającymi w faktu uczestniczenia w konkursie , na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
9. Ważne: W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w klauzulach zgód, w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

………………………………………………………. CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
……………………………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ, DATA
*niepotrzebne skreślić

