
       Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2022 

       Starosty Słupskiego  

       z dnia 11 lipca 2022 roku. 
                               

 

 

 

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej 

w powiatowym konkursie fotograficznym  

pn. „Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2022” 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………..…………………………..………………………. 

(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 

 

wyrażam zgodę na udział …………………………............................................................................ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek) 

  

w powiatowym konkursie fotograficznym pn. „Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2022” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w Konkursie. 

Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich zdjęć 

złożonych na Konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych mojego dziecka/podopiecznego oraz 

na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w związku                        

z udziałem w  konkursie „Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2022” we wszystkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach.   

          

             

      …………………………………………………… 

                                                                             (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KLAZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starosta Słupski z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych 

Szeregów 14. 

 

Kontakt: 

- bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Starostwa; 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- poprzez ePUAP: /770979683/SkrytkaESP; 

- telefonicznie: 59 84 18 500; 

- e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl. 

 

Inspektor Danych Osobowych  

Kontakt: 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- telefonicznie: 59 84 18 724; 

- e-mail: iod@powiat.slupsk.pl. 

 

Podstawa prawna i cele przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu „Przyroda Powiatu                      

w obiektywie – edycja 2022” na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach 

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

 

Odbiorcy danych osobowych  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.  

 

Okres przechowywania danych  

Przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 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. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; 

- usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisu prawa; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- przenoszenia danych; 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody  

Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne             

o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.  

 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu. Omowa uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie i odbiór nagród. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

                   Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje: 

 

 

                  …………………………………………………… 

                                                                                                     (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


