OŚWIADCZENIE pełnoletniego uczestnika konkursu pn. „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”,
organizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Dane uczestnika:
...........................................................................................................................
(nazwisko i imię, telefon)
...........................................................................................................................
(wiek, opcjonalnie nazwa szkoły/przedszkola)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych
w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowiązków przez
pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora mojego wizerunku wraz z pracą konkursową na
stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.pl w celu ogłoszenia wyników konkursu.

 Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przeze mnie pracy konkursowej
wraz z wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (https://wodzislaw-slaski.pl), profilach w
portalach społecznościowym (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) oraz w innych formach utrwaleń.

 Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem samodzielnym autorem pracy zgłoszonej do konkursu.
Administrator informuje, że niniejsze zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, wycofanie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem.

Klauzula informacyjna
Zostałem poinformowany, że:
1) Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: konkurs „Bądź człowiek, nie
cZŁOwiek”.
2) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach
prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
3) Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej, jest prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4. 44-300
Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.
4) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław
Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@wodzislawslaski.pl.
5) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych,
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania,
ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
………………………………………..

……………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Miejscowość i data

uczestnika konkursu

