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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Jesiennym Konkursie Literackim  pn. „Historie utkane  

z pajęczej nici” organizowanym przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, 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. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
* niewłaściwe skreślić          

        …………………………………………... 

         (data, podpis) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie Jesiennym Konkursie Literackim organizowanym przez 

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w tym imienia i nazwiska w (literą X zaznaczyć właściwe): 

□ publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych współorganizatorów, 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ wydawnictwach, materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach 

□ kronikach okolicznościowych  

□ gablotach i tablicach ściennych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

* niewłaściwe skreślić          

        …………………………………………... 

         (data, podpis) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIENIE NADESŁANEJ PRACY 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie przez organizatora konkursu pn. „Historie utkane  

z pajęczej nici” nadesłanej pracy w celu realizacji konkursu oraz w materiałach służących popularyzacji 

działań w/w organizatora. Oświadczam, że zgłoszona praca jest wynikiem twórczości własnej/mojego 

dziecka*, nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych i nie została zgłoszona do innych 

konkursów o podobnej tematyce.  
* niewłaściwe skreślić  

        …………………………………………... 

         (data, podpis) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Na podstawie art. 26 w/w Rozporządzenia administratorem danych jest: 

- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni (adres: Krutyń 66, 11-710 Piecki, tel./fax: 89 742 14 05,  

e-mail: mpk@warmia.mazury.pl, krutyn@mazurskipark.pl) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych panem Waldemarem Hypsiem pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu, organizacji i promocji Jesiennego Konkursu 

Literackiego pn. „Historie utkane z pajęczej nici” oraz upublicznienia wizerunku, w tym imienia  

i nazwiska.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją w/w konkursu dane osobowe uczestników/zwycięzców mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym jak również innym osobom na zlecenie administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja w/w konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych,  

w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych 

osobowych.  
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