
Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w celu
postępowania dotyczącego wyłonienia kandydatów nagród ŁSPS. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia
wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o dobrowolności ich
podania, prawie wglądu i możliwości poprawiania oraz, że dane te będą udostępniane członkom Kapituły ds. Stypendiów
i Nagród.

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego
podczas Gali wręczenia Stypendiów i nagród ŁSPS. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie i publiczne podanie do wiadomości moich danych osobowych (imię i nazwisko,
szkoła) w celu promowania moich osiągnięć oraz osiągnięć szkoły, w której jestem zatrudniony.

Zgoda obowiązuje do momentu jej odwołania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Kopcińskiego 54, 90–032 Łódź;

 Osobą kontaktową jest dyrektor biura Stowarzyszenia, wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można
kierować na adres: biuro@lsps.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub pod numerem telefonu 42 674 14 25;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia laureata Nagrody Łódzkiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole na podstawie art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły ds. Stypendiów i Nagród

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania dotyczącego przyznania
stypendiów i nagród.

 Wyniki postępowania zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia. Na stronie internetowej
Stowarzyszenia zamieszczone zostaną także zdjęcia z Gali wręczenia stypendiów i nagród.

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich spowoduje niemożność wzięcia
udziału w postepowaniu wyłonienia laureatów Nagrody ŁSPS.

……………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis


