
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
na infografikę „Liczymy na Jelenią Górę” 

 
Formularz uczestnictwa w Konkursie na infografikę 

pt. „Liczymy na Jelenią Górę” 
 

Dane uczestnika: 

Imię:  

Nazwisko:  

Adres do korespondencji:  

e-mail:  

Telefon:  

 
Ja niżej podpisany/a zgłaszam prace mojego autorstwa do Konkursu na infografikę 

„Liczymy na Jelenią Górę”, organizowanego przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu wraz z Urzędem 
Miasta Jeleniej Góry 

 
Dane dotyczące zgłoszonych/ej prac/y: 

Tytuł/y projektu/ów 
 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................…………………  

 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję warunki uczestnictwa.  
2. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nie jestem pracownikiem jednostek organizacyjnych Urzędu 

Statystycznego we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta Jeleniej Góry. 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby Konkursu 

powyższych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych - 
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.  

4. Oświadczam, że jestem wyłącznym twórcą zgłoszonego projektu w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mi do niego pełne autorskie prawa majątkowe, 
w przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu od jakiejkolwiek osoby trzeciej 
zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie 
Organizatorzy ponieśli na skutek zgłoszenia takich roszczeń. 

 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu informuje  
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. Oławska 31) – zwany dalej „ Administratorem”.  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe zgodnie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody. 

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana wyżej wymienionych danych 
osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie uniemożliwi Pani/Panu 
wzięcie udziału w Konkursie.  

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą 
udostępniane żadnym odbiorcom. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz do celów związanych z archiwizacją, tj. przez 5 lat. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą 
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.   

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo 
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych 
osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane 
podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.  

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych pod adresem e-mail: IOD_USWRO@stat.gov.pl    
 

     ……………………………………………………..              …………………………………………………… 

                    (miejscowość, data)                                            ( podpis)  

 

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl

