Додаток 2 до Положення Конкурсу

…………...................…………..
Місцевість, дата

…………………………………………….
Ім`я та Прізвище

ЗГОДА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ
1. В зв’язку в прийняттям участі в Конкурсі «Польща–Україна. Барвисті мрії молодого
покоління!» організованим Малопольським Воєводою, погоджуюсь на:
1) Обробку моїх а також дитини персональних даних у вигляді ім’я і прізвища а також віку
дитини:
a) ............................................................................................................................
(ім`я та прізвище одного із батьків/законного представника )

б) ..............................................................................................................................
(ім`я та прізвище, вік дитини)

2) Запис моїх персональних даних а також даних моєї дитини (моїх дітей*):
a) зображення,
b) голос,
c) текст промови,
різною виготовленою технікою а також проектування та копіювання різною технікою
відтворення, які містять зображення, голос, текст промови осіб, які виразили згоду,
а також, зокрема використання технікі магнітного запису, цифрового запису,
комп’ютерного запису або іншої.
3) обробка, в розумінні: розповсюдження, зберігання, адаптування, перегляд, видалення
записаного зображення, голосу, тексту моєї промови а також моєї дитини (моїх дітей*)
різною технікою, зокрема через записування до пам’яті комп’ютера а також надсилання
через мультимедійні, комп’ютерні та телеінформаційні мережі, розміщення на ринку,
транслювання, ретрансляція та відтворення, розміщення в Інтернеті а також надання
відкритого доступу всім бажаючим в вибраний час і місце, в електронні засоби масової
інформації, зокрема на веб-сайтах, в публічних презентаціях і шоу, в аудіо – та
відеозаписах, у пресі, на телебаченні, у брошурах, листівках, інформаційних бюлетенях
та інших матеріалах.
2. Заявляю, що:
1) Використання вище поданих персональних даних в цій Згоді не порушує особисті права
чи права інших осіб а також права юридичних осіб;
2) Я даю цю згоду безкоштовно на невизначений період часу;
3) Я не є працівником ані співпрацівником Малопольського Воєводського Управління
в Кракові, не співпрацюю з організаторами Конкурсу а також не являюся членом
найближчої родини вище вказаного працівника чи співпрацівника.
3. Мені повідомили, що:
1) Адміністратором моїх даних, є: Малопольський Воєвода, за адресом вул. Баштова 22,
31-156 Краків;
2) з Інспектором охорони даних в Малопольському Воєводському Управлінні в Кракові
можна контактувати за допомогою платформи ePUAP написавши на скриньку:
/ag9300lhke/skrytka, на адрес електронної скриньки: iod@malopolska.uw.gov.pl або
листом на вказану в пункті 1 адресу, з приміткою „ Інспекторові охорони даних ”;

* niepotrzebne skreślić

3) підставою обробки персональних даних є ця згода на обробку персональних даних, згідно
Ст.6 пункт 1, літ. А RODO1;
4) подані мною дані будуть використані Адміністратором з ціллю проведення Конкурсу
«Польща–Україна. Барвисті мрії молодого покоління!», визначення переможців цього
Конкурсу та нагородження вибраних осіб а також з метою документування заходів в яких
брали участь Малопольський Воєвода, Заступник Малопольського Воєводи
і представники Малопольського Воєводського Управління в Кракові, що безпосередньо
пов’язано з інформаційною політикою Уряду Польщі в тому числі публічна презентація
діяльності органів державної адміністрації та організація публічних контактів між
органами державного управління, що здійснюються за участю або через засоби масової
інформації, згідно Розпорядження Ради Міністрів від дня 8 січня 2002 року про
організацію та завдання представників преси в апаратах органів державного управління;
5) одержувачем, поданих мною даних, будуть:
a) всі особи, які у зв'язку з публікацією даних на веб-сайтах Адміністратора
та в офіційних профілях соціальних мереж платформ соціальних мереж (Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter), зможуть з ними ознайомитися,
b) інші суб'єкти, уповноважені на їх отримання на підставі чинного законодавства;
6) надані мною персональні дані не будуть передані третій країні/міжнародній організації,
однак мені відомо, що дані, записані під час Конкурсу, будуть опубліковані в Інтернеті,
що дозволяє отримати доступ до цих даних будь-якій особі, яка має доступ до мережі
Інтернет;
7) в випадках передбачених чинним законодавством, маю правo до:
a) доступу до своїх даних,
b) виправлення, видалення обмежень і обробки своїх даних,
c) внесення заперечення щодо обробки даних,
d) відкликати згоду на обробку своїх даних у будь-який час без впливу на законність
обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання;
8) відповідно до наданої згоди дані, надані мною, оброблятимуться протягом періоду,
необхідного для досягнення цілей, пов’язаних з організацією та перебігом Конкурсу,
а після цього – протягом періоду, що виникає з чинних положень про архівування
у Адміністратора;
9) якщо я вважаю, що обробка наданих мною персональних даних порушує положення про
захист таких даних, я маю право подати скаргу до Голови Управління із захисту
персональних даних;
10) надані мною вищевказані дані є добровільними але також обов’язковими для прийняття
участі в Конкурсі.
11) рішення щодо конкретного використання даних не будуть ґрунтуватися
на автоматизованій обробці, у тому числі профілювання.

…………………......................…………………………
(дата, розбірливий підпис батька (матері)/ законного
представника(ів) дитини)
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