
Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „Krótkie hasło o numerze alarmowym 112”  

Zał. 1 Karta zgłoszenia do konkursu „Krótkie hasło o numerze alarmowym 112” wraz z oświadczeniem  

o przeniesieniu prawa autorskiego do nadesłanej pracy.  

Kartę proszę dołączyć do przesłanego hasła UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

1. Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................…………………………………….  

2. Wiek ....................................................................................................................……………………………………  

3. Numer telefonu kontaktowego do uczestnika konkursu/ rodzica/opiekuna 

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

4. Adres email do uczestnika konkursu/ rodzica/opiekuna 

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

4. Adres pocztowy do uczestnika konkursu/ rodzica/opiekuna 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 

Klauzula informacyjna (informacje o przetwarzaniu danych osobowych) na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; 

sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem 

 

 

W jakim celu dane są przetwarzane? 

 

 

Promocja wiedzy na temat numeru alarmowego 112 poprzez organizację i 

przeprowadzanie konkursu w tym: 

- zebranie prac konkursowych, 

- wybór laureatów, 

- przyznanie i wysłanie nagród. 

 

 

Kto jest administratorem danych i jak 

można się z nim skontaktować? 

 

 

Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

Jak długo dane będą 

przetwarzane?  

 

 

1 rok (zgłoszenia), a informacje o laureatach będą udostępnione na stronie 

www przez okres publikacji materiału 

 

 

Na jakiej podstawie dane są 

przetwarzane? 

 

 

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 

ust. 1lit. a)  

 

 

Jakie inne regulacje zostały 

uwzględnione przy przetwarzaniu? 

 

 

 

n.d. 

 

Czy podanie danych jest 

obowiązkowe? 

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału 

w konkursie Konsekwencją niepodania danych będzie brak uwzględnienia 

nadesłanej pracy przez Komisję Konkursową. 

 

 

Kto jest lub może być odbiorcą 

danych? 

 

 

Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub 

podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie zawartej umowy 

 

 



 

Prawa przysługujące osobie, której 

dane są przetwarzane  

 

 

W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), osobie której dane dotyczą  przysługuje 

prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 

Rozporządzenia, Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 

Rozporządzenia, Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 

Rozporządzenia, Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na 

podstawie art. 18 Rozporządzenia, Prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia 

 

 

Gdzie można złożyć skargę na 

nieprawidłowości związane z 

przetwarzaniem?  

 

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

 

Informacje o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

 

 

Przetwarzane dane osobowe nie służą do podejmowania decyzji  w sposób 

wyłącznie zautomatyzowany 

 

 

Jak można skontaktować się z 

inspektorem ochrony danych? 

 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: 

iod@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

otwartego konkursu "Krótkie hasło o numerze alarmowym 112" 

Podpis uczestnika  konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

niepotrzebne skreślić 


