
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu  
na opracowanie projektu graficznego  

z motywem Unii Europejskiej  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, osób 
biorących udział w konkursie na grafikę z motywem Unii Europejskiej  

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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób zgłoszonych przez Panią/Pana jako 
opiekuna prawnego, do konkursu jest Stowarzyszenie „Razem w Europie”, ul. Kotwiczników 20, 
80-881 Gdańsk; 

• We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw 
związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
poprzez e-mail: kontakt@rwe.org.pl, telefonicznie poprzez Koordynatora: +48696961056 bądź 
korespondencyjnie na adres siedziby administratora; 

• Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób zgłoszonych przez Panią/Pana, jako opiekuna prawnego, do 
konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody. Dane te 
będziemy przetwarzać w celu udziału w konkursie na na grafikę z motywem Unii Europejskiej i 
wyłonienia zwycięzcy. Zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez złożenie stosownych 
dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych. 

• Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres przeprowadzenia konkursu 
nie dłużej jednak niż 3 tygodnie od dnia wyłonienia zwycięzcy. Dane osobowe zwycięzcy 
przetwarzane będą do końca 2024 r. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz danych osób zgłoszonych do konkursu 
przez Panią/Pana jako opiekuna prawnego. Prawo sprostowania tych danych, gdy są nieprawidłowe, 
prawo żądania usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych 
narusza przepisy RODO; 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
oraz kontakt w postaci nr telefonu lub e-mail jest warunkiem koniecznym do udziału w 
konkursie. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jak też osób zgłoszonych przez Panią/Pana, jako 
opiekunów prawnych, do konkursu mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów 
powierzenia przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Stowarzyszenie „Razem w 
Europie”. Wykaz tych podmiotów znajduje się u Inspektora Ochrony Danych. Odbiorcami danych 
osobowych zwycięzcy konkursu w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania może 
być każdy, gdyż dane te zostaną podane do publicznej wiadomości. 

• Przetwarzanie danych osobowych w postaci upublicznienia wizerunku zwycięzcy możliwe będzie 
wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody i nie ma wpływu na możliwość udziału w 
konkursie. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych oraz osób zgłoszonych do konkursu przez 
Panią/Pana jako opiekuna prawnego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą profilowane.  

mailto:kontakt@rwe.org.pl


OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych w związku ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w konkursie na grafikę z motywem Unii 
Europejskiej i zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego 
dokonano przed ewentualnym wycofaniem zgody.  

…………………………………………. 
Data i czytelny podpis

Dotyczy uczestników poniżej 18 roku życia 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki………………………………………………………………………..…  
w konkursie na na grafikę z motywem Unii Europejskiej

Jako rodzice (opiekunowie prawni) podpisanej(ego) małoletniej(ego)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
aprobujemy wyrażoną przez nią/niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

…………………………………………………..  
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na upublicznienie w mediach 
(strona internetowa, prasa lokalna, media społecznościowe) mojego wizerunku przez administratora danych 
Stowarzyszenie „Razem w Europie”.

…………………………………………. 
Data i czytelny podpis

*niewłaściwe skreślić 
 


