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 ZAŁĄCZNIK NR 2 | KIELCE ELEKTROMOBILNE - WOBEC TEGO JAKIE?” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie 

 pn. „ KIELCE ELEKTROMOBILNE - WOBEC TEGO JAKIE?” 
 

Oświadczam, iż: 

꙱ 
Nie mam ukończonych 16 lat* 

꙱ 
Mam ukończone 16 lat 

 
……………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

 
………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy lub e-mail* 

 
Wyrażam zgodę na udział w konkursie  

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

imię i nazwisko uczestnika*/ nazwa placówki szkolnej 

 
zwanego dalej „Uczestnikiem Konkursu” 

 
꙱ Akceptuję regulamin konkursu plastycznego pn.: „ Kielce ELEKTROMOBILNE - wobec tego jakie? ” 

꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail,   nr telefonu, 
miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału w konkursie plastycznym pn.: „ Kielce ELEKTROMOBILNE - wobec tego jakie? ”, a w 
przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy, 
na stronie internetowej Organizatora, zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora. 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania ich listy 

oraz przekazania im nagród rzeczowych jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej „Administratorem”.  
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl.  
3. Podstawą prawną, która pozwala Administratorowi przetwarzać Państwa dane jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją wycofać w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty 
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy 
określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane. Z uwagi na publiczny charakter Konkursu 
odbiorcami danych opublikowanych na stronach internetowych może być nieograniczone grono osób. 

5. Uzyskane przez Administratora dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. 
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które 
mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi. 

6. Osobom, których dane przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:  
1) dostępu do danych oraz ich kopii;  
2) sprostowania danych;  
3) usunięcia danych;  
4) ograniczenia przetwarzania; 
5) sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych można złożyć skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych  
 

Oświadczam, iż: 

1. Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) do pracy konkursowej; 

2. Praca konkursowa jest premierowa, nigdzie wcześniej niepublikowana, nie narusza praw osób trzecich oraz jest wolna od wad prawnych; 
3. Jestem uprawniony do udzielenia Organizatorowi w imieniu Uczestnika Konkursu licencji, zgód, zezwoleń i upoważnień do pracy konkursowej 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 

 

 

 

………………………………………………… 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

………………………………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika 

 
 
* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny 


