Zgoda na uczestnictwo w Z Energią dla Klimatu – Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na
Środowisko organizowanej przez Fundację Forum Atomowe na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie Z Energią dla Klimatu
oraz na przetwarzanie danych

Ja niżej podpisany(a) ……………………….…………..………….…………… jako przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny …………………………………………………………………………….
ucznia/uczennicy klasy ……. szkoły: …………………………………………………………………
adres szkoły: ………………………………………………..………..………………………………,
po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych wyrażam zgodę na udział w/wym ucznia/uczennicy (dalej: Uczestnik) w
„Z Energią dla Klimatu – Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko” w roku
szkolnym 2020/2021 oraz na przetwarzanie danych Uczestnika w zakresie:
1. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imiona i nazwisko, wiek, adres
zamieszkania, imiona rodziców, imię i nazwisko opiekuna prawnego, klasa, szkoła, e-mail) w celu
udziału w Z Energią dla Klimatu – Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko, zgodnie z
Regulaminem Konkursu (cel ten obejmuje m.in. organizację Konkursu, ustalenie uprawnień do wzięcia
udziału w Konkursie, ocenę prac, kwalifikację, dokumentowanie przebiegu Konkursu, publikacje list
zakwalifikowanych, kontakt, korespondencyjny i mailowy w sprawach związanych z Konkursem,
podania do publicznej wiadomości wyników poszczególnych etapów Konkursu przez publikacje list
uczestników w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych).
2. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i ich publikację (imiona i
nazwisko, klasa, szkoła), w tym informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych Konkursu oraz
uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, w mediach (Internet, prasa telewizja, radio, w wydawanych
biuletynach i publikacjach okolicznościowych) w związku z udziałem w Konkursie, w tym prowadzenie
działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Konkursie oraz osiągnięcia jej uczestników.
3. * Oświadczam, że otrzymałem(łam) i zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Klimatu jako Administratora danych
oraz Fundację FORUM ATOMOWE jako Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
4. * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika oraz
wykorzystywanie zdjęć i nagrań (audio, video) z wizerunkiem i głosem uczestnika bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę, powielanie i wykorzystywanie
zdjęć i nagrań (audio, video), w tym za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z
prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Konkursu.
Nieodpłatna zgoda, o której umowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo,
czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na następujących polach eksploatacji: (a)
utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (b) wprowadzania do obrotu (c) wprowadzania do
pamięci komputera oraz do sieci komputerowej (d) publicznego udostępniania, w tym w Internecie (e)
publicznego odtwarzania (f) wystawiania i wyświetlania (h) nadawania za pomocą wizji lub fonii w każdy
dostępny sposób. Wizerunek uczestnika może być poddawanym obróbką technicznym koniecznym do
realizacji wymogów związanych z publikacja i rozpowszechnianiem.
Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej zakresach (pkt 1 – 4)
uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

………………………dnia …………………… …….…………………………… i …………………………..…….………..
(miejscowość)
(podpis uczestnika/
opiekuna prawnego)

*) Proszę zaznaczyć znakiem „X” zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ
JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu jest Skarb Państwa – Ministerstwo Klimatu z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP: 526-164-74-53, a
2. Fundacja Forum Atomowe, z siedzibą przy ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, NIP: 527-258-0178, REGON: 14149445, KRS: 0000309802, zwana w Regulaminie jako „Organizator”, jest
Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
3. Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu i
Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, kontaktowy adres email Uczestnika /
kontaktowy adres email rodzica lub prawnego opiekuna, adres korespondencyjny Uczestnika,
nazwę, adres i dane kontaktowe Szkoły Uczestnika, wiek Uczestnika, numer telefonu laureatów
lub prawnych opiekunów) przekazane w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz wizerunek
Uczestnika przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestników, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, w celu związanym z realizacją Konkursu, wręczenia nagród.
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu jest Administrator danych osobowych oraz
Podmiot przetwarzający i ich upoważnieni pracownicy, podmioty realizujące wysyłkę nagród,
organy administracji publicznej w celu rozliczenia podatku.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Administratora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, nie dłużej jednak niż do czasu
wycofania zgody przez Uczestnika, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa w Polsce.
6. Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika
swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Skutkiem niewyrażenia zgody przez
Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w
Konkursie.
7. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora oraz Podmiotu przetwarzającego
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do żądania przenoszenia danych.
8. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego w danym momencie aktu prawa
polskiego regulującego kwestię ochrony danych osobowych.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika odwołana na dowolnym
etapie Konkursu poprzez przekazanie podpisanego przez Uczestnika oraz jego przedstawiciela
ustawowego oświadczenia wysłanego do Podmiotu przetwarzającego drogą elektroniczną na
adres: fundacja@forumatomowe.org lub Administratora na adres korespondencyjny. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
czasie trwania Konkursu wiąże się z wycofaniem się Uczestnika z udziału w Konkursie.
10. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również nie będą
przekazywane do państw trzecich.
11. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach Konkursu.
1.

