REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ PREZENTACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH
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I. Informacje i zasady ogólne
Organizatorem Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM) jest Fundacja Centrum
Edukacji Obywatelskiej z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 w Warszawie (00-666).
XX OPPM odbędzie się 11 czerwca 2019 roku w przestrzeniach Zamku Królewskiego w Warszawie.
Celem OPPM jest promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w inicjatywach obywatelskich,
włączania a także inspirowanie do samodzielnego ich podejmowania.
Uczestnikami OPPM mogą być zespoły projektowe składające się z 4 uczniów/uczennic wraz
z opiekunką/opiekunem grupy projektowej, którzy w roku szkolnym 2018/19 zrealizowali projekt
uczniowski w ramach jednego z programów Fundacji CEO.
W ramach OPPM zostaną zaprezentowane projekty zgłoszone przez Zespoły projektowe a następnie
rekomendowane przez Organizatora.
Fundacja CEO dysponuje ograniczonymi środkami na pokrycie kosztów dojazdu Zespołu. Maksymalna
kwota, o którą może wnioskować Zespół to 500 zł, a rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionego
dokumentu RKP. Organizator może zapewnić wsparcie maksymalnie 30 zespołom projektowym.
Dofinansowanie będzie przyznawane po potwierdzeniu udziału w OPPM.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek w trakcie wydarzenia.

II. Zgłoszenia i udział w OPPM
1. Zgłoszenie na OPPM następuje poprzez wypełnienie przez opiekuna formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na platformie internetowej https://rejestracja.ceo.org.pl/oppm2019 w terminie
od 28 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r.
2. Udział zespołów w OPPM z programu Młodzi Głosują określa regulamin programu dostępny na stronie:
www.mlodziglosuja.pl.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyznaniem stoiska na OPPM.
4. Opiekun zgłaszający zespół projektowy do OPPM akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
5. Organizator ma prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
6. Spośród przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze zespoły, które zostaną zaproszone do prezentacji
swojego projektu na OPPM.
7. Kryteria oceny zgłoszeń zespołów na OPPM będą następujące:
a. Jakość projektu uczniowskiego, w tym:
- czy projekt był dziełem uczniów i uczennic oraz odpowiadał na ich potrzeby;
- czy w opisie projektu wskazano jasno określony cel, przeprowadzone działania oraz
efekty;
- czy do współpracy w projekcie byli zaangażowani sojusznicy i sojuszniczki ze
społeczności lokalnej (w przypadku programu Młodzi w Akcji).
b. Pomysł na zaprezentowanie projektu podczas OPPM
8. Zgłoszenia złożone nieterminowo nie będą rozpatrywane..
9. Zespoły rekomendowane do udziału w OPPM, zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach
rekrutacji w terminie do 13 maja 2019 r.
10. Wybrane Zespoły potwierdzają swoje uczestnictwo w OPPM w terminie do 14 maja 2019 r.
III. Obowiązki Opiekuna i zespołu projektowego
1. Zespół jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Zespół bierze udział w całości wydarzenia, tj. w godz. 10:00-14:30.
3. Rolą zespołu jest merytoryczne i techniczne przygotowanie prezentacji oraz prowadzenia stoiska przez
cały czas trwania wydarzenia.
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4. Opiekun jest zobowiązany do informowania Organizatora o wszelkich zmianach organizacyjnych
i merytorycznych w ramach swojej prezentacji .
5. Obowiązkiem zespołu, przy wsparciu Organizatora, jest przygotowanie stoiska do prezentacji projektu.
6. Zespół bierze odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas prezentacji.
7. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od uczestników (uczniów i uczennic) wydrukowanych
i podpisanych przez uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnej zgody na przekazanie praw do
wizerunku - Załącznik nr 1
8. W terminie do 14 czerwca 2019 r. Zespół wypełni ankietę ewaluacyjną, która będzie zamieszczona na
stronie OPPM.
IV. Prawa i obowiązki Organizatora OPPM
1. Na potrzeby prezentacji Organizator bezpłatnie udostępnia przestrzeń w Arkadach Kubickiego Zamku
Królewskiego w Warszawie. Miejsce będzie oznaczone i wyposażone w stół ok 90cm, dwa krzesła,
sztalugę i dostęp do prądu..
2. Zakwalifikowany Zespół zostanie umieszczony w programie XX OPPM oraz opisany na stronie OPPM.
3. Organizator zapewnia ewentualne wsparcie w przygotowaniu stoiska.
4. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w OPPM w przypadku, gdy działania Zespołu
naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub innych uczestników
XX OPPM.
V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane o umowie,
w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów
kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów,
związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być
powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem
danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych
danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osobowe związane z umową są
przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu
okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu
wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje
najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).
2. Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych
CEO.
Twój adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od CEO informacji
dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO oraz w celach statystycznych. Przesyłane wiadomości mogą
zawierać łącza do automatycznie generowanych adresów URL, które służą nam do ustalenia, czy i kiedy taka
wiadomość została przez Ciebie otwarta oraz jakie zawarte w niej informacje zaciekawiły Cię na tyle, aby kliknąć
w towarzyszące im łącza. Jeśli ustalimy, że kilka kolejnych wysłanych przez nas wiadomości nie zostało przez
Ciebie otwartych, uznamy, że nasze informacje nie są już dla Ciebie interesujące i usuniemy Cię automatycznie
z naszej listy wysyłkowej, a Twoja dotychczasowa aktywność zostaje zachowana dla celów statystycznych.
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie:
- klikając w link rezygnacji, lub
- wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

2019/04/17

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się w na platformie
internetowej w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o działaniach i produktach edukacyjnych CEO.
Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego
przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane będą przechowywane
w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w
celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia
wiadomość dotycząca działań i produktów edukacyjnych CEO. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej
konkretnego przetwarzania. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia OPPM w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się
do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
4. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej OPPM.
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Załącznik nr 1

Przekazanie praw do wizerunku (dorośli i osoby powyżej 13 r.ż)
Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................................................................................
zamieszkały/-a w (adres)............................................................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas sesji
fotograficznej dnia 11 czerwca 2019 r. w czasie Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON: 012433534.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku w publikacji, w materiałach
pomocniczych, na stronie internetowej, w plakatach, folderach1 - w ramach programów CEO.
Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych
publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez CEO i zamieszczenie na
stronach internetowych innych programów edukacyjnych CEO.
Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w zarejestrowanych materiałach
fotograficznych i marketingowych dotyczących ww. programu, jak również w innych materiałach tworzonych na
potrzeby działalności CEO i rozporządzania powstałą rejestracją fotograficzną i materiałami na następujących
polach eksploatacji:
a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach,
w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym,
magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych
nośnikach zapisów i pamięci;
b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
w
sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw.
simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości
zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich
systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach,
itp.), w tym Internet,
d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe,
telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy,
w tym
także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w
lit. c), w tym Internecie, w tym na stronach internetowych CEO,
e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy,
i. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.
1

Niepotrzebne skreślić
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Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości
lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami
i wszelkiej obróbki cyfrowej.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji
programu.
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje
całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81 ustawy Prawo
autorskie i prawa pokrewne).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku, przez Fundację Centrum
Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email
dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach
informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej.
Wiem, że:
● Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.
● Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
● Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.
● Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
● Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu realizacji
programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.
● Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany
utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie
interesów Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków
finansowych.
● Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
● Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

………………………..

………………………..

………………………..

miejsce i data

czytelny podpis osoby

czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego (w wypadku zgody
niepełnoletniej osoby, która
ukończyła 13 lat)
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Przekazanie praw do wizerunku dziecka 
(osoby, które nie ukończyły 13 r.ż)
Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................................................................................
zamieszkały/-a w (adres)............................................................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego /pozostającego pod moją
opieką dziecka ………………......………………. (imię i nazwisko dziecka) utrwalonego podczas sesji
fotograficznej dnia 11 czerwca 2019 r., w czasie Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego
10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON: 012433534.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku dziecka w publikacji, w materiałach
pomocniczych, na stronie internetowej, w plakatach, folderach2 - w ramach programów CEO.
Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych
publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez CEO i zamieszczenie na
stronach internetowych innych programów edukacyjnych CEO.
Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku dziecka w zarejestrowanych materiałach
fotograficznych i marketingowych dotyczących ww. programu, jak również w innych materiałach tworzonych na
potrzeby działalności CEO i rozporządzania powstałą rejestracją fotograficzną i materiałami na następujących
polach eksploatacji:
a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach,
w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym,
magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych
nośnikach zapisów i pamięci;
b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w sieciach
multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub
webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji
i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet,
d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe,
telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także
osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych
w lit. c), w tym Internecie, w tym na stronach internetowych CEO,
e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy,
i. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.
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Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości
lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami
i wszelkiej obróbki cyfrowej.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji
programu.
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższym zakresem
pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81
ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku dziecka, przez Fundację
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email
dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach
informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej.
Wiem, że:
● Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.
● Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
● Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.
● Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
● Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu realizacji
programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.
● Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany
utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie
interesów Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków
finansowych.
● Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
● Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

………………………..

………………………..

miejsce i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego (w wypadku osób, które
nie ukończyły 13 lat)
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