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            ………………….……………………….., dnia ………………… r. 

       
(miejscowość)                                                               (data) 

      
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika dla celów związanych z uczestnictwem, organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu Fotograficznego „Gmina Czarny Dunajec – 

Cztery Pory Roku” 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z 2016r. nr 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.), 

 

jako Uczestnik/Przedstawiciel ustawowy Uczestnika _____________________________________* 
       (imię oraz nazwisko niepełnoletniego Uczestnika) 

Konkursu Fotograficznego „Gmina Czarny Dunajec – Cztery Pory Roku” oświadczam, iż wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (nad którym 

sprawuję opiekę)* w postaci: imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, pseudonimu, nr telefonu 

kontaktowego oraz – w przypadku osiągnięcia premiowanego miejsca w Konkursie przez Uczestnika, 

również: daty urodzenia, nr PESEL, nr NIP**, adresu zamieszkania (adresu korespondencyjnego) przez 

Gminę Czarny Dunajec (adres: ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) oraz Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) w celach związanych z 

uczestnictwem, organizacją i przeprowadzeniem ww. Konkursu Fotograficznego, w tym również 

celem udostępnienia na stronach internetowych Organizatora Konkursu i portalach 

społecznościowych informacji o wynikach konkursu i publikacji zwycięskich prac w Konkursie wraz ze 

wskazaniem autorstwa. Oświadcza ponadto, iż jestem świadoma/y, że podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji ww. celów (w tym wzięcia udziału w Konkursie).  

 

 

________________________________________________ 
(miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika) 

* - niewłaściwe skreślić 

**- jeżeli dotyczy 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU DOT. PRZETWARZANIA JEGO DANYCH 

OSOBOWYCH DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM, ORGANIZACJĄ  

I PRZEPROWADZENIEM KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GMINA CZARNY DUNAJEC – CZTERY PORY 

ROKU” 

 

Stosownie do obowiązków wynikających z Art. 13 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. 

2016.119.1) –  

w dalszej części jako: „RODO”, informujemy, iż:  
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarny Dunajec z siedzibą  

w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec oraz Dyrektor Centrum Kultury  

i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec (w dalszej części 

jako: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem 

wiadomości  

e-mail wysłanej na adres: ckip@czarny-dunajec.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer:  

18 26 571 79. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mateusza Latoszek,  

z którym może Pani/Pan się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na 

adres: mlatoszek@czarny-dunajec.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 579 513 297. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne 

i w okresach wskazanych poniżej: 

1) cel: udział w organizowanym przez Administratora konkursie pn.: „Gmina Czarny Dunajec – 

Cztery Pory Roku”:  

- dane osobowe: imię, nazwisko, pseudonim, wiek, adres e-mail, nr telefonu.  

- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

- okres przechowywania danych: 5 lat. 

2) cel: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora, w kalendarzu gminnym, 

wystawie organizowanej przez Administratora oraz profilach w serwisach społecznościowych 

Administratora:  

- dane osobowe: imię, nazwisko, pseudonim. 

- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

- okres przechowywania danych: 5 lat.  

3) cel: wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających  

z przepisów podatkowych i rachunkowych: 

- dane osobowe (dotyczy Uczestnika – laureata): imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji 

podatkowej (NIP), data urodzenia, adres zamieszkania (korespondencyjny); 

- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  tj. przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów 

podatkowych i rachunkowych; 

- okres przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia. 

4. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek 

udziału w Konkursie, co oznacza, iż odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie. 

5. Poza sytuacjami określonymi w punkcie 3. Ppkt 2 powyżej i w zakresie tam wskazanym, Pani/Pana 

dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do danych (Art. 15 RODO);  

2) żądania sprostowania i/lub uzupełnienia (aktualizacji) danych (Art. 16 RODO); 

3) żądania usunięcia danych (Art. 17 RODO), przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
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4) żądania ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO); 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 

RODO), bowiem przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 

c) RODO. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, do 

momentu jej cofnięcia. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

 

 

 

________________________________________________ 
(miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika) 

         

 

 

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 

 


