OŚWIADCZENIA
KONKURS „WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

☐
Ja, niżej podpisany ……………………………………………….…………… oświadczam, że wyrażam
zgodę na udział w Konkursie „Wolontariusz roku”, który organizowany jest przez Miasto
Zabrze zgodnie z Regulaminem przyjętym Zarządzeniem nr 671/ZPS/2008 Prezydenta Miasta
Zabrze z dnia 10 listopada 2008r.
☐
Ja, niżej podpisany ……………………………………………….…………… oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania oraz wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO1, w celu
organizacji i przeprowadzenia wymienionego wyżej Konkursu.
☐
Ja, niżej podpisany ……………………………………………….…………… oświadczam, że wyrażam
zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz
informacji o wyniku Konkursu w mediach organizatora oraz w mediach powiązanych (radio,
internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu.

☐
Ja, niżej podpisany ……………………………………………….…………… oświadczam, że wyrażam
zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie moich danych osobowych w zakresie wizerunku
utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach organizatora oraz w mediach powiązanych
(radio, internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym i promocyjnym
Konkursu.

Zabrze, dnia ………………….

…………………………………………………
(podpis uczestnika)

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KONKURS „WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,
s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:
I.

ADMINISTRATOR DANYCH.

II.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze,
którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul.
Powstańców Śląskich nr 5-7.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 032 273 96 82,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z udziałem w Konkursie
„Wolontariusz roku” organizowanym przez Miasto Zabrze zgodnie z Regulaminem
przyjętym Zarządzeniem nr 671/ZPS/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10
listopada 2008r. oraz w celu promocji tego Konkursu za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością
prowadzoną przez Urząd Miejski w Zabrzu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
tj, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
zapewniających nam asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
w których mogą być przetwarzane Pani/Pana dane.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.

VII.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu
jej wycofania.

VIII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.

X.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie będą profilowane.

