OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
ul. ……………………………………………………………………………………………….
kod…… - ……. miejscowość ………………………………………………………………..
telefon ……………………………

e-mail ………………………………..……………
OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do konkursu projekty z logotypem
Dzielnicy Matarnia jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych praw
autorskich.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.
Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

....................................
(miejscowość i data)

………………………….…………....................
(czytelny podpis)

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] informuję, iż
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator konkursu na logotyp
Dzielnicy Matarnia.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – przeprowadzenia
konkursu na logotyp Dzielnicy Matarnia, publikowania danych w gablotach
informacyjnych, na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora
konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu na
logotyp Dzielnicy Matarnia, a po jego rozstrzygnięciu przez okres 1 roku, chyba że z

aktualnie obowiązujących przepisów będzie wynikało prawo lub obowiązek
przechowywania przez dłuższy lub krótszy okres;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie na logotyp Dzielnicy Matarnia;
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ich udostępnianie w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
- przeprowadzenia konkursu na logotyp Dzielnicy Matarnia.
2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia w/w zgody.

....................................
(miejscowość i data)

………………………….…………....................
(czytelny podpis)

