
Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu 

na projekt rzeźby rycerza 

 

…………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której 

dane dotyczą: 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a  i art. 9 ust. 2 lit. a 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/ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. l) — dalej jako Rozporządzenie oraz art. 81 ust. I ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231): 

▪ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”, ul. Kwiatowa 1, 

06-400 Ciechanów moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, datę urodzenia, 

wizerunku, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mail – w celu uczestnictwa w 

konkursie na opracowanie projektu rzeźby rycerza organizowanym przez Stowarzyszenie 

„Wrzuć na luz” oraz promocji konkursu w materiałach reklamowych, sieci Internet oraz 

innych mediach; 

▪ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji 

konkursu w materiałach reklamowych Stowarzyszenia „Wrzuć na luz”, sieci Internet oraz 

innych mediach. 

 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych Osobowych klauzuli 

informacyjnej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, z którą zapoznałem się 

i przyjąłem do wiadomości. 

……………..………………………  …………….………………………… 

miejscowość, data    podpis uczestnika konkursu 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych od osoby, której dotyczą: 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wrzuć na luz” z siedzibą w Ciechanowie, 

ul. Kwiatowa 1, reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Alicję Gąsiorowską. 

 

1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na opracowanie 

projektu rzeźby rycerza organizowanym przez Stowarzyszenie „Wrzuć na luz” oraz promocji 

konkursu w materiałach reklamowych, sieci Internet oraz innych mediach. Podstawa prawna 

przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. a  i art. 9 ust. 2 lit. a. 

2. Komu możemy powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych? 

Powierzenie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone wyłącznie podmiotom 

realizującym zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

3. Komu możemy przekazać Pani/Pana dane? 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych 

mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Powierzenie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone wyłącznie 

podmiotom realizującym zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

4. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

w pkt. 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 

z przepisów prawa. 

5. Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych? 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

- do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

- do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

- ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia; 

6. Charakter podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest 

wymagane do udziału w konkursie. 

7. Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.


