Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„ Powiat Janowski jako tło zmagań kolarskich Tour de Pologne 2021”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko
Uczestnika
Imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego
Adres zamieszkania
Uczestnika/przedstawiciela
ustawowego,
Data urodzenia Uczestnika
Numer telefonu
Uczestnika/przedstawiciela
ustawowego*,**
Adres e-mail
Uczestnika/przedstawiciela
ustawowego*,**
Tytuł filmu/zdjęć,
krótki opis

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu.
2. Oświadczam, że jestem autorem/ przedstawicielem ustawowym autora Fotografii/Filmu
załączonych do Zgłoszenia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych wynikającą z art. 13 RODO.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym w celu organizacji Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo
wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
5. Wyrażam zgodę, aby Fotografie/Filmy zostały wykorzystane w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach
Konkursu.

.......... ............................................................................................................................................
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/ przedstawiciela ustawowego Uczestnika**
 Niepotrzebne skreślić
 W przypadku uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 59 , 23-300 Janów Lubelski; tel:15 8725 450,
e-mail:sekretariat@powiatjanowski.pl
2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod nr telefonu 15 8725 467 lub adresem e-mail iod@powiatjanowski.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych, tj. do
przeprowadzenia konkursu na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim Twoich danych
osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami
Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Przy czym podanie danych
jest dobrowolne.
10. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację
prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

....................................................................................................................................................
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/ przedstawiciela ustawowego Uczestnika**

