
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

„Ozdoba Świąteczna” 

 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZENIESIENIA PRAW AUTORKICH ORAZ               

O WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

1. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przechodzi ona 

na własność Organizatora bez wynagrodzenia. 

 

 

 

                                                      ….....................................  
        data i czytelny podpis przedstawiciela KGW 

 
 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu udziału  

w Konkursie, w tym na publikację wizerunku Uczestnika na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, w mediach społecznościowych i relacjach medialnych.  

 

 

 
                                                      ........................................  
         data i czytelny podpis przedstawiciela KGW 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:  

 

I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta 

Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl, 

tel. 25 644 72 16. 

II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie 

Tel.  25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w 

pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia uczestnika biorącego udział w konkursie 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

IV. Odbiorcy danych  

Dane osobowe będą ujawnione w celu ogłoszenia wyników konkursu.  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione wskazanym podmiotom realizującym zadania w zakresie 

opodatkowania należnego wynagrodzenia. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane zgodnie 

z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                          

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu 

w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody przez okres 1 roku od dnia wyłonienia prac.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie plastycznym Starostwa 

Powiatowego. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 
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