
                   Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w  zakresie określonym  

Regulaminem  konkursu Kaszuby ujmują młodzież organizowanym przez Fundację 

PomorzeodNowa.   

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Fundacja 

PomorzeodNowa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, 

ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że nie udzielenie zgody na 

przetwarzanie danych w powyższym zakresie uniemożliwia udział w konkursie. Uczestnik 

oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w 

przypadku otrzymania nagrody w konkursie w sieci Internet, w tym na Portalu Facebook i 

profilu Fundacji PomorzeodNowa oraz na stronie www.pomorzeodnowa.pl.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu fotograficznego „Kaszuby ujmują młodych” zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). W przypadku 

otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Kaszuby ujmują młodych”, wyrażam 

zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły 

na stronie internetowej Fundacji PomorzeodNowa, oraz innych portalach prowadzonych 

przez Fundację PomorzeodNowa. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu fotograficznego „Kaszuby 

ujmują młodych”, a podanie ich jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich 

poprawieniu.  

 

...................................... 

      (data, podpis) 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/- em się i akceptuję Regulamin konkursu. 



...................................... 

                                                                                            (data, podpis) 

 


