
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza” 
 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH (wypełniają laureaci, którzy otrzymają nagrody pieniężne): 
 
1. Imię i nazwisko     ………………………………………………………………………………….. 
 
2. Adres zamieszkania (gmina, powiat) ……………………………………………………………. 
 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica nr ) ……………………………………………………….. 
 
3. Data urodzenia   …………………………………………………………………………………… 
 
4. Numer NIP ………………………………………………………………………………............. 
                                                  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) 
 
5. Numer PESEL   ……………………………………………………………………………............ 
 
6. Urząd Skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika  ………………………. 
                   
………………………………………………………........................................................................ 
 
7. Nazwa Banku   …………………………………………………………………………………….. 
 
Numer rachunku bankowego   ………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego2 ………………………………………………. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa 
Pomorskiego, ul.   Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: 
do@pomorskie.eu –  tel. 58-32-68-630. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub  
tel. 58 32 68 518. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
wypłaty oraz rozliczeń finansowo-księgowych przyznanej nagrody w konkursie „Nauczyciel 
Pomorza” w roku 2018, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia  
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1509, z późn. zm.).  

4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, 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. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas 
okresu archiwizacji. 

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

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozliczenia wygranej. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do  ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozliczenia wygranej w konkursie. 

                                                                                   …………………………………………….. 
                                                                                                            data, czytelny podpis 

                                                 
2  W przypadku gdy imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego różni się od imienia i nazwiska 
osoby, której przyznano nagrodę w przedmiotowym przedsięwzięciu, niezbędne jest uzyskanie 
zgody właściciela rachunku bankowego na przetwarzanie jej danych osobowych. 


