Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu na najpiękniejsze palmy wielkanocne
„Cudna – nienudna palma”.

OŚWIADCZENIA i ZGODY
Oświadczam, że:
1) Uczestnik konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuje
Regulamin Konkursu;
2) złożona przeze mnie praca w konkursie na najpiękniejsze palmy wielkanocne
„Cudna – nienudna palma” przedstawia pracę własną i nie narusza praw osób trzecich.

data i miejscowość

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego wizerunku i głosu
przez Województwo Lubelskie w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4 w celu związanym
z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie internetowej
Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora oraz nieodpłatne wykorzystanie przez
Administratora wizerunku Uczestnika poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie
internetowej Administratora oraz w publikacjach Organizatora, w celu informowania i promocji
o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: iod@lubelskie.pl
lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin,
ul. Grottgera 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

data i miejscowość

podpis uczestnika
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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) informuje się, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest
Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
www.lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem
można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail:
iod@lubelskie.pl).
3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie
wizerunku i głosu; - art. 6 ust. 1 lit e RODO, w związku z §3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów
wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru
laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie mającym za zadanie pielęgnacje
tradycji tworzenia palm wielkanocnych i informacji o autorach prac w mediach
społecznościowych, na stronie Organizatora oraz w publikacji.
5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu
dla Urzędu.
6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach
w mediach społecznościowych Urzędu. Podczas wręczania nagród będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać
uchwycony wizerunek osób obecnych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie
z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku
i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.

