
 
 

 

 

Zał. nr 2  OŚWIADCZENIE / ZGODA W RAMACH KONKURSU „ROPONIOSKA 2019” 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w Karcie udziału w Konkursie (zał. nr 1) 
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 celach organizacji                                              
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 

2. Wyrażam zgodę na dokumentowanie i publikowanie mojego wizerunku na wernisażu prac 
w materiałach informacyjno-promocyjnych (strona internetowa GOK, publikacja podsumowująca, 
Biuletyn „RAZEM”, strony internetowe) w celu realizacji konkursu. 

3. Oświadczam, że udzielam Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ropie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na 
korzystanie z Utworów zgodnie z zapisami Regulaminu. 
Autor rozumie i akceptuje fakt, że GOK Ropa będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych licencji 
Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ i w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się nie 
wykonywać autorskich praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie                   
w jakim mogą one z postanowieniami tych licencji. 

W przypadku, gdy dzieło zawiera wizerunek Wykonawcy, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 
zgody na korzystanie i upublicznianie  wizerunku Wykonawcy w ramach wykonywania praw autorskich 
do dzieła w tym udostępniania go na wolnych licencjach Creative Commons”. Udzielona licencja nie jest 
ograniczona terytorialnie ani czasowo. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu Rysunku Satyrycznego „Roponioska 
2019”. 

 

 …………….…………………………………………… ..     …………………………………………………………….. 
                 miejscowość, dnia                                                                                                    czytelny podpis  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

 
1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, 

email: gokropa@wp.pl. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych; 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
uczestnictwa w zajęciach. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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