
Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NOMINOWANEJ OSOBY/ PRZEDSTAWICIELA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w 

Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody 

Prezydenta Miasta Puławy (dalej „wniosek”; dalej „Nagroda”) oraz w zakresie wizerunku będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej, dobrowolnej zgody. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody. Dane 

osobowe obejmujące wizerunek będą przetwarzane w celu promowania informacji związanych 

z przyznaniem Nagrody. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury 

przyznania nagrody, a następnie przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawa tj. 

podatkowych i archiwalnych. W zakresie wizerunku Państwa dane będą przetwarzane do czasu 

ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane 

mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

6) Podanie danych wskazanych na formularzu wniosku jest dobrowolne, ale konieczne do 

przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody. Nie podanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości uczestniczenia w procedurze przyznania Nagrody. Również wyrażenie 

zgody w zakresie przetwarzania Państwa wizerunku jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody 

skutkować będzie brakiem możliwości utrwalania wizerunku przez administratora danych.  

7) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora 

usługi oraz wsparcie informatyczne, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/a dane mogą być również udostępniane 

osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku                     

z publikacją Pani/a wizerunku.  

8) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej 

kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta Puławy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed 

jej wycofaniem. 

………………………………………               

(data i podpis) 

 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w związku z przyznaniem Nagrody 

Prezydenta Miasta Puławy, w celach promocji działalności Administratora na stronie www.pulawy.eu 

oraz profilu Facebookowym „Puławoaktywni”. 

………………………………………               

(data i podpis) 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W PROCEDURZE PRZYZNANIA NAGRODY 

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: ……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko), którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym1, zawartych we wniosku                               

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy w celu udziału dziecka w procedurze przyznania 

Nagrody. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………………………………………………  

(data, imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka: …………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko), którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym1 w związku z przyznaniem Nagrody 

Prezydenta Miasta Puławy. Zgoda obejmuje nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez 

utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w związku z 

przyznaniem Nagrody Prezydenta Miasta Puławy, w celach promocji działalności Administratora na 

stronie www.pulawy.eu oraz profilu Facebookowym „Puławoaktywni”. 

 

………………………………………………………………………………  

(data, imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 
1  niewłaściwe skreślić 


