
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia”

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................

Adres e-mail: ..................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ........................................................................................................................

Kod pocztowy: ................................................................................................................................

Grupa wiekowa (zaznaczyć właściwe): ….. szkoła podstawowa   ….. szkoła średnia

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego wskazanego/ą powyżej w konkursie „Ignacy,
nasza kopalnia” oraz zapoznałem/am się z poniższą informacją o ochronie danych osobowych.

............................................ .............................................................................................................
miejscowość, data czytelne podpisy rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub podopiecznego*

* W  przypadku  niemożności  uzyskania  zgody  obojga  rodziców / opiekunów  prawnych
dziecka, poniższe oświadczenie wypełnia jeden  z rodziców / opiekunów prawnych:

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści  art.  97** ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks
rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz.  U.   z  2020  r.,  poz.  1359  z  pózn.  zm.),  wyrażenie  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z
przyczyn  mi  znanych,  bądź  uzyskałam/em  zgodę  na  przetwarzanie  danych  od  drugiego
rodzica/opiekuna prawnego.

** Art.  97  §  1.  Jeżeli  władza  rodzicielska  przysługuje  obojgu  rodzicom,  każde  z  nich  jest
obowiązane  i  uprawnione  do jej  wykonywania.   §  2.  Jednakże  o  istotnych  sprawach  dziecka
rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

............................................ .............................................................................................................
miejscowość, data czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub podopiecznego



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestnika konkursu „Ignacy,
nasza kopalnia” i jego rodzica lub opiekuna prawnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i  Danych jest  Zabytkowa Kopalnia  Ignacy w Rybniku z  siedzibą:  ul.
Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin
Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

3. Pana/Pani  dane  będą  przetwarzane  w  celu:  wzięcia  udziału  w  konkursie  „Ignacy,  nasza
kopalnia”.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią
zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
przez Administratora Danych.

5. Informacja  o  przekazywaniu  danych  do  innych  podmiotów:  Pana/Pani  dane  nie  są
przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są
przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

6. Okres  przechowywania  danych:  Pana/Pani  dane  będą  przechowywane:  do  momentu
wycofania  zgody;  przez  okres  niezbędny  do  archiwizacji  danych  dot.  korzystania  z  usług
oferowanych przez Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku.

7. Ma  Pana/Pani  prawo  do:  dostępu  do  swoich  danych  oraz  możliwość  ich  sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych,  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podane  przez  Panią/Pana  dane  są  dobrowolnie.  Nie  podanie  danych  będzie  skutkowało
brakiem możliwości udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia”.

9. Pana/Pani  dane:  nie  podlegają  zautomatyzowanemu systemowi  podejmowania  decyzji  ani
profilowaniu.

mailto:daneosobowe@kopalniaignacy.pl

