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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - PRAWA AUTORSKIE: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że zgodnie z Art.13: 

 

1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy konkursu: 

▪ Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

 i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (PODM w Głogowie) 

▪ Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie 

▪ Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej  

2. Inspektorem w Powiatowy Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40  

email: iod@odoplus.pl. 

3. Inspektorem w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40  

email: iod@odoplus.pl.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji I Powiatowego Konkursu 

Geograficznego „Niezbędnik podróżnika”. 

5. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a. 

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

7. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.  

8. Posiada Pan/Pani: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

 100 – 93 Warszawa. 

9. Do danych osobowych uczestnika konkursu – imię i nazwisko mogą mieć dostęp inne podmioty  

przetwarzające, np. media publiczne. 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: 

− Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

− Facebooku oraz lokalnych mediach 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki 

oraz informacje o przetwarzaniu danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatorów konkursu moich danych osobowych/danych dziecka zawartych  

w formularzu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 Data: ………………………………………………      

 

 

Podpis czytelny: ……………………………………………………………                                                               
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach konkursu  

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu                            

w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronach 

internetowych Organizatorów konkursu. Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

 

 

Data: …………………………………………...  

       

Podpis czytelny: ……………………………………………………………                                                
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 
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