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Oświadczenie 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji 
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - (zwanym dalej RODO), oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku  
z uczestnictwem w konkursie pn. „Woda a zmiana klimatu”. 
 
 
 

………………………………………. 
 
 

 
 

Oświadczenie 
 

W związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 t.j.) udzielam zgody na rozpowszechnianie mojego 
wizerunku w związku z udziałem w konkursie plastycznym pn. „Woda a zmiana klimatu”  
w celu zamieszczenia go w mediach, na stronie www, w mediach społecznościowych oraz  
w prasie. 
 
 
 
 

………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich informacji danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - (zwanym dalej RODO), 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania danych 
osobowych uczestników konkursu, w tym m. in. imienia i nazwiska, wieku, klasy oraz 
wizerunku oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. 
2. Z  Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się  pod adresem e-mail 

daneosobowe@wodociagi.debickie.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem  

w Konkursie plastycznym pn. „Woda a zmiana klimatu”, a także w celach 
promocyjnych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być przekazywane pracownikom oraz 
współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do 
przetwarzania danych osobowych.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
wskazanego w pkt. 3. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) 
 i elektronicznej. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych  oraz prawo 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu,  
o którym mowa w pkt 3.  

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się  z treścią klauzuli informacyjnej.  
 

 
 
 
Dębica, dnia  …………………..…               …….…………………………………… 

 Własnoręczny, czytelny podpis 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


