
Załącznik nr 5

Zgoda

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  przeprowadzenia,
organizacji   oraz  udostępnienia   wyników  konkursu  przez  Gminę  Skrwilno.  Również
zapoznałem się z warunkami przetwarzania moich danych osobowych, które znajdują się na
odwrocie zgody w tym prawa do cofnięcia zgody.

Czytelny podpis

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku,  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminę Skrwilno z siedzibą w Skrwilnie  przy ul.
Rypińskiej  7  na  potrzeby  konkursu  „Pamiątki  Przeszłości”.  Niniejsza  zgoda  obejmuje
wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  rozpowszechnianie  w  Internecie  na  stronie
internetowej administratora, prasie lokalnej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych Administratora. Wizerunek może być użyty przez administratora jedynie w
formie publikacji, która nie będzie dla mnie obraźliwa ani moich dóbr osobistych. W każdej

chwili  można  cofnąć  zgodę. Administrator  również  informuje  że,  niniejsza  zgoda  jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Czytelny podpis

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku,  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminę Skrwilno z siedzibą w Skrwilnie  przy ul.
Rypińskiej  7  na  potrzeby  konkursu  „Pamiątki  Przeszłości”.  Niniejsza  zgoda  obejmuje
wszelkie  formy publikacji  w postaci  zdjęć  i  filmów na  profilu  administratora  w serwisie
społecznościowym Facebook. Zdjęcia i filmy będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą
oraz  polityką  prywatności  portalu  społecznościowego.  Wizerunek  może  być  użyty  przez
administratora jedynie w formie publikacji, która nie będzie dla mnie obraźliwa ani moich

dóbr osobistych. W każdej chwili można  cofnąć zgodę. Administrator również informuje że,
niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Czytelny podpis



Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna

Konkurs „Pamiątki Przeszłości”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  roku  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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skrwilno reprezentowana przez
Wójta Gminy Skrwilno  z siedzibą:  Urząd Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7; 87-510 Skrwilno.

2. Administrator danych wyznaczył  Inspektora ochrony danych,  z którym może  się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@skrwilno.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw związanych  z  przetwarzaniem
danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
„Pamiątki Przeszłości”. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz konieczne do realizacji przeprowadzenia konkursu.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu,  dane
osobowe  w  postaci  wizerunku,  imienia,  nazwiska,  klasy  będą  opublikowane  na  stronie
internetowej  Gminy  Skrwilno.  Dane  osobowe  mogą  również  być  przekazane  podmiotom
uprawnionym w celu realizacji konkursu.

6. Dane osobowe będą usunięte po zakończeniu konkursu, a w kwestii  wyrażonej  zgody-  do
czasu cofnięcia zgody.

7. Zgodę można usunąć poprzez kontakt z Gminą Skrwilno lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora, z wyjątkami
zastrzeżonymi  przepisami   krajowych  aktów  prawnych  oraz  rozporządzenia,  przysługują
następujące prawa:
- dostępu do treści danych osobowych; 
- sprostowania danych; 
- usunięcia danych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
- cofnięcia zgody.

9. Przysługuje  również   prawo  wniesienia  skargi  do   Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
Rozporządzenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.


