
 
 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

tytuł konkursu 

 

       

    Oświadczenie uczestnika konkursu 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko  

…………………………………………… 

Wiek: 

………………………………………………… 

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

Nr telefonu do kontaktu 

…………………………………………………. 

Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z Regulaminem Konkursu „tytuł” realizowanym przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  
 

 

 

 

…………….………………………………………  

Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zgoda uczestnika konkursu na  przetwarzanie danych  osobowych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, 

nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu umieszczonych w formularzu zgłoszenia do konkursu „tytuł” 

realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 

Warszawa ul. Żelazna 59A w celu przeprowadzenia  konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Konkursu. 

 

……………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić      Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

Zgoda uczestnika konkursu na  publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na  podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska 

jako autora pracy konkursowej w związku z udziałem w Konkursie „tytuł” realizowanym przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A we wszelkich 

ogłoszeniach  i  informacjach o Konkursie oraz jego wynikach. 

     

……………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić                                                                                            Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

 Ja, niżej podpisana/ny …………………………….………………., jako Uczestnik Konkursu „tytuł” realizowanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa  ul. Żelazna 59A,  

wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku  

utrwalonego w postaci nagrań (filmu), bądź innych form, w celu rozpowszechniania w mediach na 

następujących polach eksploatacji: strona internetowa Organizatora Konkursu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie: www.chronmorze.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora FB 

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, t.j.). Powyższa zgoda obejmuje również zestawienie 

wizerunku z towarzyszącymi komentarzami. Jestem świadoma/ świadomy, że powyższa zgoda nie stanowi 

zobowiązania PGW Wody Polskie do wykorzystania mojego wizerunku w ww. sposób. 

  

* niepotrzebne skreślić 

……………………………………………………  

                      (data i podpis Uczestnika 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją: 

 

 

 

http://www.chronmorze.pl/
https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie


 
 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

 z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa,  ul. Żelazna 59A 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w  PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 

przy ul.  Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest  zgodę podmiotu 

danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania związanego z: 

* zgłoszeniem pracy w Konkursie „tytuł” na film krótkometrażowy 

*           przeprowadzeniem Konkursu „tytuł” na film krótkometrażowy. 

5.Odbiorcą Pani/Pana mogą być  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 

 z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie usług IT. 

6. W związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i przewidzianą publikacją wizerunku 

na profilu Organizatora na portalu społecznościowym takim jak Facebook, dane osobowe Pani/Pana mogą 

zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z 

przechowywaniem danych osobowych na serwerach ww. serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w §1 ust. 

3-4  Regulaminu Konkursu lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt. 3; a po tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie 

archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przysługujących Organizatorowi w stosunku 

do nich;  

8. Posiada Pan/Pani prawo: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o 

wycofaniu zgody na adres email: iod@wody.gov.pl 

 dostępu do treści swoich danych oraz żądania sprostowania danych, 

 żądania usunięcia danych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 

9. Posiada Pan/Pani prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „tytuł” na 

film. Niewyrażenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.   

……………………….……………………………………… 

(data i podpis uczestnika konkursu)  

mailto:iod@wody.gov.pl
mailto:iod@wody.gov.pl
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