
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Ogólnopolskiego konkursu plastycznego promującego gminę Zelów 

„Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności” 

Imię i nazwisko uczestnika:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Numer telefonu kontaktowego:  

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

Adres email:  

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

 

Oświadczenie:  

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  

w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym oświadczeniu.  

   Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności” i w 

pełni akceptuję jego postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego 

naruszenia praw autorskich osób trzecich przez zgłoszoną pracę.  

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w 

ramach Ogólnopolskiego konkursu plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina Zelów – 

wielowyznaniowy dialog jedności” oraz udostępnienie go wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz 

nazwy miejscowości z której pochodzi praca: na oficjalnej stronie internetowej www.zelow.pl, na 

oficjalnym koncie Gminy Zelów na profilu społecznościowym facebook.pl oraz przekazanie 

partnerom konkursu w ramach promocji konkursu.  

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Urząd Miejski w Zelowie  

z siedzibą w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, reprezentowany przez 

Burmistrza Zelowa. 

2. Kontakt  z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail) umzelow@zelow.pl, (ePUAP) na elektroniczna 

skrzynkę podawczą na adres //UMzelow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miejski 

w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-424 Zelów – tel. 44/ 633 10 00. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zelowie jest 

możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 

iod@zelow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: 

//UMzelow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 

23, 97-425 Zelów – tel. 44/ 633 10 00 w. 41.  

mailto:umzelow@zelow.pl
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4. Podane dane będą przetwarzane w celu promocji Gminy Zelów i uczestniczenia w 

Ogólnopolskiego konkursu plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina Zelów – 

wielowyznaniowy dialog jedności”.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z art. 6 ust. 1 lit.a) 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, jednakże 

niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestnictwa w Ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog 

jedności” 

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być (tzw. podmioty przetwarzające) na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych lub na podstawie udzielonych zgód osób których dane 

dotyczą. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być 

zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 

przetwarzania.  

7. Dane osobowe uczestnika Ogólnopolskiego konkursu plastycznego promującego gminę 

Zelów „Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności” będą przechowywane przez okres 

wynikający z Rozporządzenia 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.  

8. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje uczestnikowi Ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności” 

prawo dostępu do treści swoich danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto 

przysługuje uczestnikowi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych.  

9. Uczestnikowi Ogólnopolskiego konkursu plastycznego promującego gminę Zelów „Gmina 

Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności” przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie 

moich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. Podane dane osobowe 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

……………………………………            …………………………………  

Miejscowość i data        czytelny podpis 


