
Załącznik nr 3 do Regulaminu gminnego konkursu  
  plastycznego na opracowanie  „Logo 40. rocznicy                                                                                                                                                                

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/ dziecka, dla którego jestem opiekunem 

prawnym w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu przez Gminę Pułtusk reprezentowaną przez Burmistrza 

Miasta Pułtusk w celu przeprowadzenia i rozliczenia konkursu na „Logo 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 

oraz na udostępnienie wizerunku mojego/ dziecka i podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. 

 

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

Data i podpis autora pracy, a w przypadku osoby niepełnoletniej 

– rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy 

        

Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych Gmina Pułtusk informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Pułtusk z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-

100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@pultusk.pl. 

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie i rozliczenie konkursu na logo obchodów 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce, a podstawą do przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.(Art. 6 

ust. 1 lit.a) RODO). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia na 

adres e-mail:ep@pultusk.pl 

5. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału                         

w konkursie. 

6. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.  

7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.  

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia konkursu oraz archiwizacji 

dokumentacji z nim związanej. 

 

Sporządziła: Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska/EP 

 


