
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I 
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że:  

1) Została mi przedstawiona informacja wynikająca 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 (RODO) o przetwarzaniu moich danych osobowych 
................................................* w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. „Ex Libris 
Biblioteki  Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku”.  

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Medyczna Szkołę Policealna w  Otwocku  moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska, miejscowości 
zamieszkania w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w pkt 1, oraz wręczenia nagród 
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 
jest Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku  Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych uczestnika 
jest Regulamin Konkursu plastycznego pn. „Ex Libris Biblioteki  Medycznej Szkoły Policealnej  
w Otwocku”. 

3) Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Medyk Otwock wizerunku mojego, utrwalonego 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej 
lub dźwiękowej, przez Organizatora konkursu, o którym mowa w pkt 1, w celu promocji konkursu 
oraz działalności Organizatora. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 
czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe  
i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby konkursu, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach 
internetowych Medyk Otwock. ............................................................. (data i podpis autora) Klauzula 
informacyjna 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku  
ul. Michała Elwiro Andriollego 90.  

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się  
za pośrednictwem adresu e-maila.lech@medyk-otwock.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Ex 
Libris Biblioteki  Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku” ;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  



 

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa;  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu 


