
Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/ siedziba: 

ul. ……………………………………………………………………………………………. 

kod…… - ……. miejscowość ……………………………………………………………….. 

telefon ……………………   e-mail ……………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/-e przeze mnie do konkursu koncepcja/-e logo / projekt/-

y hasła Miasta i Gminy Bierutów jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych i 

majątkowych praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem 

Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jest mi wiadomo, że w przypadku, gdy zostanę 

zwycięzcą konkursu na Organizatora konkursu przejdą moje majątkowe prawa autorskie do 

koncepcji logo promocyjnego oraz hasła promocyjnego oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie 

nagrodzonej pracy przez Miasto i Gminę Bierutów w kraju i za granicą na wszelkich polach 

eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora.  

 

 

….…………...……………………………………… 

Data i podpis osoby zgłaszającej projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

 

Bierutów, dnia……………...                                

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych 

osobowych przez Administratora, którym jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący zadania przy 

pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 

12, 

 

w zakresie  -  imię, nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu, adres zamieszkania/siedziba, ulica, 

kod pocztowy, miejscowość, telefon, e-mail, 

 

 w celach niezbędnych do udziału w konkursie „Konkurs na koncepcję logo oraz hasło 

promujące miasto i gminę Bierutów” 

 

zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami krajowymi. 

 

 

 

….………………………..……………………………… 

    (podpis osoby fizycznej, której dotyczą dane osobowe i są przetwarzane przez Urząd) 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że: 

✓ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, 

wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, 

zlokalizowanego  

w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12; 

✓ przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela 
(tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe) 

✓ Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. 

Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: 

sekretarz@bierutow.pl; 

✓ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie  

„Konkurs na koncepcję logo oraz hasło promujące Miasto i Gminę Bierutów” 

(cel, dla którego przekazywane są informacje ww. instytucji, cel przetwarzania tych informacji w zbiorze danych osobowych np. w 

celu realizacji umowy nr …z dnia…) 

✓ podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest  

Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)., 

art.7, ust.1, pkt. 18. 
( np. art. ustawy określający prawny obowiązek administratora, numer umowy której stroną jest osoba fizyczna, zgoda osoby 

fizycznej ) 

✓ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie – dane nie będą przekazywane 
(dane odbiorcy, odbiorców lub kategorii odbiorców) 

✓ Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej – dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
(tylko, jeśli ma zastosowanie nazwa państwa lub organizacji międzynarodowej) 

✓ okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych upływa  

po 5 latach. 
(ustaniem celu przetwarzania, określić) 

✓ posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 

przenoszenia danych; 
(sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych – 

w zakresie dopuszczonym przepisami prawa krajowego, przy czym usunięcie i przenoszenie danych możliwe jest wyłącznie, gdy 

administrator przetwarza dane na podstawie innej niż obowiązek prawny ciążący na Administratorze) 

✓ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

✓ podanie danych jest fakultatywne; 

TAK 
 (ustawowym, umownym) 

✓ w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy 

udział w konkursie 

(np. wykonanie umowy) 

✓ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 

mailto:sekretarz@bierutow.pl

