
  Gminny Konkurs Fotograficzny 

,,Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” 

pod patronatem Burmistrza Szczucina 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

ORGANIZATOR:  

 

Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego “Przewodnik turystyczny po Gminie 

Szczucin ” jest Burmistrz Szczucina przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Szczucinie.  

 

CELE KONKURSU: 

 

• Uwrażliwienie na piękno przyrody i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii gminy 

Szczucin, 

• Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i obiektów kultury, ich 

dokumentowania oraz opisu, 

• kreowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień poprzez właściwe zagospodarowanie 

wolnego czasu, 

• rozwijanie kreatywności wśród uczestników konkursu, 

• tworzenie przestrzeni do spotkania, komunikacji i integracji różnych środowisk. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów 

szkoły średniej z terenu gminy Szczucin,  

• Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach:  

- Uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej, 

- Uczniowie szkoły średniej, 

• Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę w formie tradycyjnej tzw. papierowej 

(tradycyjny przewodnik turystyczny- zdjęcia z opisem przygotowany w formie 

książkowej) lub jako prezentację multimedialną, 

• Wraz z pracą należy złożyć podpisaną płytę CD/DVD z nagranymi zdjęciami użytymi  

w pracy konkursowej. Zdjęcia powinny być zapisane w rozdzielczości w jakiej zostały 

wykonane. 



• Prace zbiorowego autorstwa nie będą ocenianie. 

• Udział w konkursie jest dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody pełnoletniego uczestnika 

lub rodzica/opiekana prawnego uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku. Treść 

zgód zawarta jest w Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu 

konkursu). 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

• Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga oświadczenia i potwierdzeniem, że praca zgłoszona 

w konkursie jest autorstwa uczestnika konkursu (treść oświadczenia zawarta w załączniku 

nr 1 lub 2 do regulaminu),  

• Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i mogą być wykorzystane w promocji 

gminy. 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy 

konkursowej (treść zgody zawarta w załączniku nr 1 lub 2 do regulaminu). 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne, nieodpłatne 

i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej (treść 

zgody zawarta w załączniku nr 1 lub 2 do regulaminu) 

 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:  

 

• Prace należy złożyć w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Szczucinie (wejście od strony podwórka) do dnia 14 września 2022 w godzinach 8.00 - 

12.00 

• Razem z pracą należy dostarczyć wypełniony Formularz Zgłoszenia (załącznik nr 1 lub 2 

do Regulaminu),  

• Praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:   

o imię i nazwisko autora pracy, 

o rok urodzenia, 

o adres korespondencyjny, 

o dane kontaktowe: telefon, e-mail. 

• Koszty dostarczenia pracy lub wysyłki pokrywa uczestnik. 

• Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 

KOMISJA KONKURSOWA 

 



• Oceny prac dokona powołana przez Organizatora konkursu Komisja Konkursowa, 

• Organizator wyznaczy przewodniczącego Komisji Konkursowej,  

• Komisja Konkursowa oceniać będzie:  

o zgodność pracy z tematyką konkursu,  

o estetykę wykonania pracy, 

o wrażenie artystyczne,  

o pomysłowość i oryginalność przekazu treści,  

o kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy,  

• Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu i ogłasza jego 

wyniki na stronie internetowej Organizatora. 

• Laureatami konkursu zostają uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione, 

zajmując I, II lub III miejsce,  

• Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.  

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

NAGRODY 
 

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik konkursu 

otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 
 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród dodatkowych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

• Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji nie opisanych 

w Regulaminie.  

• Wszelkie informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 

Organizatora,  

• Dodatkowych informacji udziela: Koordynator konkursu: P. Edyta Wydro (14 644 3134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 (osoba pełnoletnia): 

OŚWIADCZENIE 

(Formularz zgłoszeniowy) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie fotograficznym 

„Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” 

 

…………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………………………. 

rok urodzenia 

……………………………………………………………………. 

adres korespondencyjny 

……………………………………………………………………. 

kontakt: telefon, e-mail 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w gminnym konkursie fotograficznym  

„ Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, w jakich zostały zebrane.  

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 

 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty 

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku 

zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie (tj. na stronie 

internetowej organizatora konkursu) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie 

może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 

 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy 

konkursowej, której jestem autorem i posiadam do niej prawa autorskie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.)., 

a szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej 

egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w intrenecie. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 

 

4. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej pracy konkursowej 

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz w innych formach utrwaleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 

 
5. Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu, posiadam do nich prawa autorskie, posiadam zgody osób 

widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku oraz zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Przewodnik 

turystyczny po Gminie Szczucin” oraz akceptuję jego treść. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

„Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji konkursu fotograficznego 

„Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” jest Burmistrz Szczucina z siedzibą w Szczucinie przy ul. 

Wolności 3, 33-230 Szczucin.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty e-mail: iod@umigszczucin.pl, lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Przewodnik 

turystyczny po Gminie Szczucin”, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej 

Administratora), promocji konkursu, oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu 

związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3, a po osiągnięciu celu 

staną się danymi archiwalnymi przechowywanymi wiecznie (kategoria archiwalna A). 

5. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  W przypadku 

braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność 

przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora 

konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do 

realizacji konkursu, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji zadań 

związanych z konkursem tj. członkom komisji konkursowej. Przekazywanie powyższym podmiotom danych 

osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator 

przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych 

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie 

zamierzają nikomu przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia 

wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) 

skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach 

prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 

w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)  



Załącznik nr 2 (osoba niepełnoletnia) 

OŚWIADCZENIE 

(Formularz zgłoszeniowy) 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Przewodnik 

turystyczny po Gminie Szczucin” 

 
1. Ja, niżej podpisana/podpisany 

 

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego autora pracy)    

 
 

………………………………………………………………………………….. 

(tel. kontaktowy, e-mail) 

 

……………………………………………………………  
(Adres korespondencyjny)   
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Przewodnik turystyczny po 

Gminie Szczucin” 

 

……………………………….……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia  

 

 

……………..……………….……..………..………………………………… 

(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w związku  

z udziałem w gminnym konkursie fotograficznym „Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” opublikowanie imienia 

i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.). 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.  

  
…….……………..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka. Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek dziecka może być 

użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności 

upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na 

stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w intrenecie 

(tj. na stronie internetowej organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek 

mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych.  

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy 

konkursowej, której autorem jest moje dziecko na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a szczególności: 

w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy; w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne 

wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w intrenecie. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



5. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej 

organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
6. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem prac zgłoszonych do konkursu, posiada do nich prawa autorskie, posiadam zgody 

osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku oraz zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Przewodnik 

turystyczny po Gminie Szczucin” oraz akceptuję jego treść. 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

„Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji konkursu fotograficznego 

„Przewodnik turystyczny po Gminie Szczucin” jest Burmistrz Szczucina z siedzibą w Szczucinie przy 

ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty e-mail: iod@umigszczucin.pl, lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Przewodnik 

turystyczny po Gminie Szczucin”, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej 

Administratora), promocji konkursu, oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu 

związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3, a po osiągnięciu celu 

staną się danymi archiwalnymi przechowywanymi wiecznie (kategoria archiwalna A). 

5. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie.  W przypadku 

braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność 

przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora 

konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do 

realizacji konkursu, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji zadań 

związanych z konkursem tj. członkom komisji konkursowej. Przekazywanie powyższym podmiotom danych 

osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator 

przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych 

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie 

zamierzają nikomu przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia 

wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) 

skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach 

prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 

w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 


