
Załącznik 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego 

NASZ NOWY FORDON 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 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) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu fotograficznego NASZ NOWY FORDON. Oświadczam, że zapoznałam/em 

się z Klauzulą informacyjną administratora danych osobowych będącą załącznikiem 

do niniejszej Zgody. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

administratorem danych osobowych w ramach konkursu fotograficznego NASZ 

NOWY FORDON, organizowanego przez HANGAR KULTURY, jest Zespół Szkół 

nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 

Bydgoszcz.  

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

 

 

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

                         Miejscowość i data 

 

 

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

                        Podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

konkursu fotograficznego NASZ NOWY FORDON 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że: 

 

1) administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego  

w Bydgoszczy , ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 Bydgoszcz, 

2) Inspektor ochrony danych osobowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest 

dostępny pod adresem e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl, 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na z cele związane z przeprowadzeniem konkursu 

fotograficznego NASZ NOWY FORDON, na podstawie świadomej zgody osób, których 

dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego NASZ NOWY FORDON oraz przez okres archiwalny zgodnie  

z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu fotograficznego 

NASZ NOWY FORDON. 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 
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