
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONĄ 

KARTĄ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W i POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

W związku z udziałem moim/mojego* dziecka ………………………………………………..                   
(imię i nazwisko)   

w dniu/ach 15.05.2019-31.05.2019 r.  w I Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej 

organizowanym przez  

Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, NIP 886 26 33 345 

oraz  

Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury  
w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 4 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
rozpatrzenia karty zgłoszenia do udziału w I Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zwykłych) 

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałeś/aś nam 

poprzez kartę zgłoszenia do udziału w I Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej przez 

administratora: Starostę Wałbrzyskiego wykonującego swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 – 

24.   

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

 

  TAK        NIE 

 

……………………………………………   ..……………………………… 
/miejscowość i data/        /podpis/ 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL), dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałbrzyski 

wykonujący swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. 

Wyzwolenia 20 – 24. Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian Lewandowski, Adres do korespondencji: Aleja 

Wyzwolenia 20 – 24, 58-300, nr telefonu: 74 84 60 611, adres e-mail: s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl. Dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 – co stanowi, 

że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rozpatrzenia 

zgłoszenia i ewentualnego przyznania nagród w I Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej, oraz związanych z 

nim celach promocyjnych podlegających na rozpowszechnieniu informacji nt. kandydatów do I Powiatowego 

Konkursu Piosenki Dziecięcej,  zgodnie ze wskazanymi niżej odbiorcami. Odbiorcą danych osobowych mogą być 



dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora, podmiot 

świadczący obsługę prawną Starostwa, media lokalne, strona internetowa organizatora, portale społecznościowe. 

Dane nie będą przekazywane poza teren Polski. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na 

potrzeby realizacji konkursu, oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym Rozporządzenia 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. Posiada Pan/i prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, prawo do usunięcia danych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu; Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz 

uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że niepodanie informacji lub brak złożenia czytelnego podpisu 

kandydata/opiekuna prawnego/rodzica spowoduje, że złożony wniosek nie będzie rozpatrzony. Wykonawca ma 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 


