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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – OŚWIADCZENIE DLA LAUREATA KONKURSU 

MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU 

 

 

 

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................  

PESEL: .......................................................................................................................................  

Adres zameldowania: ............................................................................................................  

Adres Urzędu Skarbowego: ...................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Numer konta bankowego: ....................................................................................................  

Nazwa banku: ........................................................................................................................  

Adres e-mail: ...........................................................................................................................  

Telefon kontaktowy: ...............................................................................................................  

Adres do korespondencji: .....................................................................................................  

 

 

Klauzula informacyjna dla Laureata Konkursu: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 

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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych będzie Pałac Kultury Zagłębia 

(PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: 

iod@palac.art.pl, tel. 32 733 88 26; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach: 

a) w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy licencyjnej – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, od daty ich podania do końca trwania zawartej 

umowy licencyjnej; 

b) w celu wypłacenia nagrody regulaminowej Międzyuczelnianego 

Konkursu na Projekt Plakatu przez okres 5 lat od daty ich podania;  

c) w celu kontaktu dane będą przetwarzane od daty ich podania 

do końca trwania zawartej umowy licencyjnej. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy 

przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba że będziemy 

w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, 



2 

praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych 

sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria 

prawna, firma obsługująca system księgowo-finansowy w naszej instytucji, 

urząd skarbowy. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do 

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem 

profilowania. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości zawarcia umowy licencyjnej oraz wypłacenia nagrody 

regulaminowej. 

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych przez Laureata Konkursu. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dla Laureata 

Konkursu oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do wypłacenia nagrody 

regulaminowej Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu, a także zawarcia, 

realizacji i rozliczenia umowy licencyjnej. 

 

*TAK / NIE 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

 

 ......................................................  

Data i czytelny podpis 


