Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu logotypu dla GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii - Oświadczenia
1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu na projekt
logotypu dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Oświadczam, że jestem autorem projektów nadesłanych na Konkurs na projekt logotypu dla
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną
odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że
nadesłane projekty nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na projekt logotypu
dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000) przez Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z
Regulaminem, o którym mowa powyżej.
4. W przypadku przyznania nagrody głównej, wyrażam zgodę na przeniesienie, odrębną
umową, praw autorskich do projektów zgłoszonych do Konkursu na projekt logotypu dla
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wskazanych w Regulaminie Konkursu polach
eksploatacji.
5. Wyrażam zgodę na prezentowanie mojego projektu podczas wystawy projektów.
6. Oświadczam, iż zostałem pouczony o tym, że Administratorem moich danych osobowych
jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053
Katowice, ul. Barbary 21A, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa:
http://bip.metropoliagzm.pl.
7. Oświadczam, iż znany mi jest adres e-mail do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych, tj.: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
9. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres
niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji.
10. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w okresie niezbędnym
do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także w okresie archiwizacji, to jest nie
dłużej niż w okresie pięciu lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
11. Zostałem pouczony o tym, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do
cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi
na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego, gdy uznam, iż
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj.
ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych dnia z 27 kwietnia 2016 r.

12. Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Administrator, realizując powyższy
cel przetwarzania, nie będzie wykorzystywał danych osobowych w zakresie automatycznego
podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o
ochronie danych osobowych nr 2016/679.
13. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………............................................................
(data i czytelny podpis/y Uczestnika Konkursu)

