
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  
do konkursu plastycznego pn. „Tylko krok do PSZOK" 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pn. „Tylko krok do 
PSZOK”, organizowanym przez firmę IME Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, ul. 
Francuska 2/3 na zlecenie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95                       
w ramach realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK 
w Gminie Mierzęcice” nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0331/19-00 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego benificjentem 
jest Gmina Mierzęcice. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku w trakcie 
realizacji konkursu i ewentualne nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w działaniach 
promocyjnych odnoszących się do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie 
PSZOK w Gminie Mierzęcice” poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Gminy 
Mierzęcice wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości. 
Wyrażam zgodę na udostępnienie n/w danych osobowych firmie organizującej konkurs 
plastyczny. 
 
 

1. Imię i nazwisko autora pracy  
 

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

2. Tytuł pracy  
 
........................................................................................................................................... 

 
 

3. Dane adresowe autora pracy  
 

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

4. Kontakt /tel., e-mail/ 
 
........................................................................................................................................... 

 
 

................................................... 
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (zwanej dalej RODO)  informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, zwana dalej Gminą 

Mierzęcice; tel. 32 288 79 00, e-mail: gmina@mierzecice.pl; 



 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej : e-mail: iodo@marwikpoland.pl, 

lub listownie na adres siedziby Administratora 
3. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celu promocji gminy: Gmina Mierzęcice i będą udostępniane zgodnie z 

wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

4. Wizerunek Pani/Pana może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i 
utrzymanie strony www, jak też podmiotom i instytucjom które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji,   lub do 

momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  
8. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 

- 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;  
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie plastycznym oraz 

uniemożliwi Gminie (Administratorowi danych ) publikację wizerunku Pani/Pana w celach informacji i promocji.   
12. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


