Zgoda na kandydowanie i uczestniczenie w pracach Rady oznacza, że Miasto Ząbki będzie przetwarzało
dane osobowe dziecka w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka w wyborach i ewentualnym uczestnictwie w pracach Rady.
Administratorem tych danych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach (05091). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 22 5109-700 do
702 lub e-mailowo: um@zabki.pl.
Administrator wyznaczył P. Radosława Wasilewskiego na inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email daneosobowe@zabki.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia RODO oraz Uchwałę Nr
XLV/435/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
Ząbki.
Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez czas przeprowadzania wyborów, przez czas bycia
członkiem Młodzieżowej Rady Miasta, a także później przez okres archiwizacji tych danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Dostęp do danych mogą uzyskać organy i podmioty publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa,
w tym m.in. członkowie szkolnej komisji wyborczej. Wyniki głosowania są podawane do publicznej
wiadomości.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
Podczas wyborów do Rady, a także później w trakcie prac Rady (sesje, posiedzenia Komisji, wystąpienia
publiczne, uczestnictwo w imprezach, przedsięwzięciach Rady) mogą być wykonywane zdjęcia oraz
nagranie, na których może zostać utrwalony wizerunek dziecka.
Aby Administrator mógł to robić, potrzebna jest Pani/Pana zgoda, której treść znajduje się poniżej:

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 wizerunku
mojego dziecka

.........................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko dziecka, nr legitymacji uczniowskiej, nazwa szkoły)
zarejestrowanego podczas realizacji w/w celów w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach
szkolnych.
…......................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

