Załącznik nr 2
do Regulaminu programu partnerskiego dla szkół
w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU /
OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROGRAMU /
SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU*
Oświadczam, że:
1)

Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Programu Partnerskiego dla szkół w ramach kampanii społecznej
Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” i w pełni akceptuję jego postanowienia.

2)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez PKP
Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, zwaną
dalej Spółką, w celu realizacji Programu Partnerskiego dla szkół w ramach kampanii społecznej Bezpieczny
Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu Programu.

3)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam/em*
poinformowana/ny*, że:
a)

Administratorem moich danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą
pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74;

b)

w Spółce funkcjonuje adres e-mail Inspektora Ochrony Danych iod.plk@plk-sa.pl, udostępniony osobom,
których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;

c) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tzn.
wyrażona przeze mnie zgoda;
d) moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
e) moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres dwóch lat od
zakończenia PROGRAMU, a następnie zostaną usunięte z zasobów Spółki;
f) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;
g) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie mojej zgody nie
działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego
Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
h) moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią
inaczej;
i) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
j) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.
4)

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku//wizerunku dziecka pozostającego pod moją opieką prawną
przez Spółkę zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz zapisami Regulaminu Programu znanych w chwili podpisania niniejszego Oświadczenia.

……………………………………………………………………….
data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
*niepotrzebne skreślić

