
Załącznik 2 do Regulaminu konkursu pn. „Aktywny Senior”.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  upublicznianie  przez  Śląski  Urząd  Wojewódzki
 w  Katowicach  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  do  udziału  w  konkursie
„Aktywny Senior” w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam
zgodę  na  rozpowszechnienie  przez  organizatora  wyżej  wymienionego  konkursu  zdjęć,  na
których  znajduje  się  mój  wizerunek  do  celów  promocyjnych  i  archiwizacyjnych,  z
wyłączeniem komercyjnych. 

……………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata) 

OŚWIADCZENIE   ZGŁASZAJĄCEGO  O  ZGODZIE  NA  PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  upublicznianie  przez  Śląski  Urząd  Wojewódzki
 w  Katowicach  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  do  udziału  w  konkursie
„Aktywny Senior” w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam
zgodę  na  rozpowszechnienie  przez  organizatora  wyżej  wymienionego  konkursu  zdjęć,  na
których  znajduje  się  mój  wizerunek  do  celów  promocyjnych  i  archiwizacyjnych,  z
wyłączeniem komercyjnych. 

……………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis zgłaszającego)

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25, 40-634 Katowice; 

2. W  Śląskim Urzędzie  Wojewódzkim w Katowicach  powołany został  Inspektor  Ochrony Danych z
którym można kontaktować się pod nr tel. 32 20 77 975, lub e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl;

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uczestnictwa  w  konkursie  „Aktywny  Senior”,  a  także
promowania  tego  konkursu,  relacjonowaniu  jego  przebiegu  i  promowania  celów  określonych  
w Regulaminie konkursu; 

4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w konkursie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie odmowa dopuszczenia  
do udziału w konkursie. 

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  konkursu  oraz  okres  pięciu  lat  po  roku
zakończenia konkursu (ustawowa archiwizacja dokumentów); 

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych a także nie będą
profilowane.

7. Osoba,  której  dane  dotyczą  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
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  oraz  prawo  wniesienia
skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  wypadku,  gdy  przetwarzanie  danych



osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. 


