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OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................ 

(imię i nazwisko), oświadczam że: 

□ Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję wszystkie przewidziane w nim warunki. 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

związanych z realizacją Konkursu „Serce Roku”, jednocześnie wyrażam zgodę na rejestrowanie i 
utrwalanie mojego wizerunku podczas uczestnictwa w Konkursie.  
W związku z powyższym udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania 
zdjęć i nagrań mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, 
za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z realizacją Konkursu „Serce Roku” oraz 
wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem na stronach 
internetowych Organizatora Konkursu Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl), oraz 
podmiotów z nim współpracujących, w celu informowania o udziale w Konkursie oraz w ramach promocji i 
upowszechniania Konkursu, w tym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook 

(www.facebook.com/lubiewadowice) 

□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 119) – zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail: um@wadowice.pl  

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w. 208, e-mail: iod@wadowice.pl  

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania przez Urząd Miejski w Wadowicach Konkursu „Serce 

Roku”, a także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu tego konkursu jako 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67).  

 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.  

 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji konkursu „Serce Roku” przez Urząd Miejski w 

Wadowicach. Konsekwencją odmowy ich podania jest niemożność wzięcia udziału w tej procedurze. 

 

 
 

 
................................................................ 

data i czytelny podpis Zgłaszającego 

 


