
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………..…..………...………
jako  właściciel  ogrodu  zgłoszonego  do  konkursu  na „Najpiękniejszy  ogródek  przydomowy
w  Gminie  Rachanie  2022” organizowanego  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rachaniach
(zwanego organizatorem)

1. Oświadczam, że ogród jest  wynikiem mojej pracy i  nie  narusza praw autorskich innych
osób.

2. Jako właściciel ogrodu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą art. 6 ust. 1 lit. a) 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,  na  takich
polach  eksploatacji  jak  strona  internetowa,  Facebook,  almanach  pokonkursowych  oraz
rejestracja wydarzenia w postaci zdjęć lub nagrania.

3. Administratorem  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rachaniach,  ul.
Partyzantów 60, tel.  84  663 22 42. 

4. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  
z  Inspektorem  Ochrony  Danych   Panią  Katarzynę  Jakubiec pod  adresem  e-mail:
inspektor@cbi24.pl  .  

5. Dane  będą  przetwarzane  przez  czas  przechowywania  dokumentów,  wynikających
z  przepisów  archiwizacyjnych  oraz  ew.  wykorzystywania  materiałów  filmowych
i fotograficznych, na których utrwalono wizerunek.

6. Każdy  uczestnik  ma  prawo  do:           
-  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania;  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także
prawo do przenoszenia danych (poprzez pisemny wniosek do dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Rachaniach),
-  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  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 w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się  z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest niewręczenie dyplomu i brak informacji w mediach. 

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

…………………...…………...……………………………………….
                                                                                                         (Data i podpis uczestnika konkursu)
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