Oświadczenie
1.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fundusz Współpracy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z
siedzibą ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą mailową:
cofund@cofund.org.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)

Publikacji wyróżnionych dobrych praktyk, które zostaną nadesłane w formie nagrań, na
stronie internetowej Administratora– art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) Przeprowadzenia konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” oraz wyłonienia
zwycięzców – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
5.

Dane osobowe pochodzą nie pochodzą od stron trzecich.

6.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym do organów kontrolnych lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w tym m.in. do Google oraz dostawców usług teleinformatycznych, a także do
współorganizatorów konkursu: Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

8.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia konkursu. Wizerunek
będzie przetwarzany przez Administratora do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwów.

9.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie „Szkoła Zawodowa
Najwyższej Jakości”. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, ……………………………………………..…zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na:
1
☐publikację mojego wizerunku przez Administratora
…………………………………
/data/

1

…………………………………..
/podpis/

W przypadku osób do 16 roku życia zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny
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3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.
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Ja, ……………………………………………..…zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………………... Wyrażam zgodę na:
2
☐publikację wizerunku mojego dziecka przez Administratora
…………………………………
/data/

2

…………………………………..
/podpis rodzica

W przypadku osób do 16 roku życia zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny

