
                                                            

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu na prezentację multimedialną 

„Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół województwa pomorskiego 

 

 
 
Oświadczam, że: 

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu na prezentacj ę multimedialn ą „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” dla uczniów szkół województwa pomo rskiego  oraz akceptuję wszystkie  
jego postanowienia. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. dane osobowe podane na Karcie zgłoszenia do Konkursu na prezentacj ę multimedialn ą „Pomorskie 
drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół województw a pomorskiego będą przetwarzane przez 
Organizatora: Zarząd 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; 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia ww. Konkursu, publikacji 
informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac: 
1) 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, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

2) na stronie internetowej Koordynatora powiatowego - https://www.facebook.com/pg/Pomorska-
Akademia-Działania-980304922137111, 

3) na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl. 
3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,  

(a od 25 maja 2018 r. na podstawie wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym), którym 
jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego 
przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach, nagrodach. Ponadto Organizator będzie  
je archiwizował na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów; 

4. odbiorcami danych osobowych będą:  
1) osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych;  
2) podmioty, którym Organizator zleci działania w ramach organizacji Konkursu: Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Słupsku, ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk 
oraz Koordynator Powiatowy Konkursu - Pomorska Akademia Działania z siedzibą przy  
ul. Zielonej 5/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 575722100, e-mail: 
akademia.pomorskie@gmail.com; 

3) podmioty realizujące usługę obsługi prawnej i usługi wspomagania systemów  informatycznych; 
5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat; 
6. osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych można zwrócić się do: 
1) Koordynatora Powiatowego Konkursu (na etapie powiatowym Konkursu), na adres: ul. Zielona 5/4, 

82-100 Nowy Dwór Gdański lub na adres e-mail: akademia.pomorskie@gmail.com; 

 

 



                                                            

 

2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku (na etapie na regionalnym Konkursu) na adres  
ul. Jaracza 18 a,  lub na adres e-mail: informacja@pbw.slupsk.pl 

z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe do konkursu na prezentację multimedialną” (w tytule e-maila: 
„dane osobowe do konkursu na prezentację multimedialną”); 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi przystąpienie do 
Konkursu; 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 
 
 
 

    ………………………         ……………………….………….………………………..…..…………….. 
            (miejscowość, data)                    (czytelny podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia 

niepełnoletniego/ nauczyciela-opiekuna ucznia) 

 
 

  
 
 
 
Wyrażam zgodę na:  
 
podanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, 
adresu e-mail, telefonu kontaktowego i wizerunku*  utrwalonego podczas  realizacji Konkursu, w tym jego 
rozpowszechnianie,  na: 

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 Koordynatora powiatowego - https://www.facebook.com/pg/Pomorska-
Akademia-Działania-980304922137111, 
 
na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl. 

 
 

 
 
 

………………………         ……………………….………….………………………..…..…………….. 
            (miejscowość, data)                    (czytelny podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia   

niepełnoletniego/ nauczyciela-opiekuna ucznia) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 


