
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Pokażę Wam, jak o środowisko dbam” 

 

OŚWIADCZENIE  

UCZESTNIKA KONKURSU „POKAŻĘ WAM, JAK O ŚRODOWISKO DBAM” 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………..……………………, zamieszkała/y  

w ……………………………………..………………., ul. ………….…………………………., 

PESEL……………………………., wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w postaci nagrania audiowizualnego, rejestrującego obraz i dźwięk 

oraz fotografii. Wykorzystanie wizerunku obejmuje w szczególności zgodę na publikację materiałów 

z moim udziałem: 

1) na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl oraz www.eko.um.ostrowiec.pl, 

2) w serwisie społecznościowym Facebook na profilu:  

https://www.facebook.com/ ostrowiec.swietokrzyski, 

3) w serwisie Youtube (http://www.youtube.com/),  

4) w telewizjach lokalnych: (Telewizja Krzemionki, Telewizja Lokalna) obejmujących swoim 

zasięgiem powiat ostrowiecki, opatowski, starachowicki, sandomierski,  

5) w prasie lokalnej: Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka,  

6) w Radiu Ostrowiec, Radiu Rekord oraz Radiu Kielce, 

7) na portalu informacyjnym www.ostrowiecnews.pl, 

co stwarza możliwość zapoznania się z moim wizerunkiem przez bliżej nieokreślony, niezamknięty 

krąg osób.  

Wyrażenie niniejszej zgody następuje nieodpłatnie i jest nieograniczone w czasie. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr 

osobistych, dóbr osobistych osób trzecich ani innych praw. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie mojego wizerunku w rozumieniu  

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r. 

poz. 1231 ze zm.). 
 
 

         ………………………………………….. 

(data i podpis oświadczającego) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………...………….(imię i nazwisko): 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla 

potrzeb niezbędnych  do realizacji konkursu pn. „Pokażę Wam, jak o środowisko dbam”, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1781) 

oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego, działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,  

http://www.um.ostrowiec.pl/
http://www.eko.um.ostrowiec.pl/
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z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 

3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować,  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora 

podany w pkt 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Pokażę Wam, jak  

o środowisko dbam” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także, w przypadku danych nie 

wymaganych przez powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przy czym 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. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w ust. 3 bądź do momentu odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na 

tej podstawie, a następnie przez okresy przechowywania określone przez ustawę z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), 

akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy prawa, w szczególności prawa 

podatkowego. 

5. W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

jak również profilowaniu.  

6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 

podlegających przetwarzaniu;  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna  

z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

b) cofnęła (-nął) Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, 

c) wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania 

danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub 

wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator, 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego,  

o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

Pani/Panu  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 
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5) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane  

w art. 21 RODO; 

6) Prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

7) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

……………..………………….…                ………………………...…………….…..                      

miejscowość i data                           czytelny podpis 


