
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza” 

……………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………….. 

………………………………. 

Adres 

 

Oświadczam, że: 

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu „Nauczyciel Pomorza” oraz akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Wniosku o nadanie 
nauczycielowi tytułu „Nauczyciel Pomorza” będzie organizator konkursu tj. Marszałek 
Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.  
W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer  
tel. (58) 32 68 850 lub napisać na adres e-mail: des@pomorskie.eu. 

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych można 
zwrócić się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku na adres al. Gen. J. 
Hallera 14, 80-401 Gdańsk lub na adres e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl  z dopiskiem na 
kopercie „Dane osobowe do konkursu „Nauczyciel Pomorza” (w tytule e-maila: „dane 
osobowe do konkursu „Nauczyciel Pomorza”). 

2. Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  
w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod adresem e-mailem  
IOD@pomorskie.eu  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1; 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w Formularzu Wniosku o nadanie nauczycielowi tytułu 
„Nauczyciel Pomorza” przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie 
ustawy „Karta Nauczyciela”, a następnie na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.  

4. W celu publikacji informacji o laureatach Konkursu, Pani/Pana dane osobowe w zakresie 
imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku utrwalonego podczas realizacji Konkursu 
będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( tj. zgody). 

5.  Zgoda na publikacje danych osobowych w  zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły 
i wizerunku utrwalonego podczas realizacji Konkursu może zostać wycofana w każdej 
chwili, po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres des@pomorskie.eu. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie 
brak możliwości opublikowania tych danych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej  

w Gdańsku al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, której Organizator zlecił 
działania w ramach organizacji Konkursu; 

 



2) Inne podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie 
z naszymi poleceniami. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego 

nas okresu archiwizacji. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu wniosku jest 

wymogiem ustawowym, przy czym konsekwencją niepodania ww. danych osobowych 
będzie brak możliwość przystąpienia do Konkursu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

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

 
 

               

 
 
 
 

Wyrażam zgodę na:  
 
podanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy 
szkoły i wizerunku* utrwalonego podczas  realizacji Konkursu, w tym jego rozpowszechnianie  
w celu promocji Konkursu: 

na stronie internetowej Organizatora – www.pomorskie.eu, na portalach społecznościowych: 
Facebook – profil Samorządu Województwa Pomorskiego, profil pomorskie.eu oraz profil 

Mieczysław Struk, Instagram – Pomorskie EU, na Twitter - Pomorskie Eu_official,  
w „Magazynie Pomorskie” oraz podczas Gali Regionalnej*;  

 
na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku – www.pbw.gda.pl,  

na portalu społecznościowym Facebook – profil PBWG. 
 
 

 
 
 

………………………………….          ……………..…………………... 
            (miejscowość, data)                           (czytelny podpis Kandydata) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


