
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

…………...................…………..
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………….
imię i nazwisko

ZGODA  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. W związku z uczestnictwem w Konkursie pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego 
pokolenia!” organizowanym przez Wojewodę Małopolskiego wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 

wieku dziecka:

a) ............................................................................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka)

b) ............................................................................................................................
(imię i nazwisko, wiek dziecka)

2) utrwalanie niżej wymienionych danych osobowych moich oraz mojego dziecka (moich 
dzieci*):
a) wizerunek, 
b) głos, 
c) treści wypowiedzi,

dowolną techniką oraz wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy 
zawierających utrwalony wizerunek, głos, treści wypowiedzi wyżej wymienionych osób, 
w tym, w szczególności, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową lub 
inną;

3) przetwarzanie, tj. w szczególności: rozpowszechnianie, przechowywanie, adaptowanie, 
przeglądanie, usuwanie utrwalonego wizerunku, głosu, treści wypowiedzi moich oraz mojego 
dziecka (moich dzieci*) dowolnymi technikami, w szczególności przez wprowadzanie do 
pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej, wprowadzanie do obrotu, publiczne nadawanie, reemitowanie oraz 
odtwarzanie, umieszczanie w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w mediach 
elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prezentacjach publicznych 
i pokazach, w nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji, w broszurach, ulotkach, gazetkach 
oraz innych materiałach.

2. Oświadczam, że:
1) wykorzystanie wyżej wymienionych danych umieszczonych w niniejszej zgodzie nie narusza 

dóbr osobistych ani praw innych osób i podmiotów;
2) niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie na czas nieokreślony;
3) nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie, jak również osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji 
Konkursu, jak również nie jestem członkiem najbliższej rodziny ww. pracowników 
i współpracowników. 

3. Zostałam(em) poinformowana(y) o tym, że: 
1) Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych  jest: Wojewoda Małopolski, 

z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków;
2) z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się 

skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka, 
poczty elektronicznej na adres: iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 
1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
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3) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi niniejsza zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO1;

4) podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu 
przeprowadzenia Konkursu pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”, 
wyboru laureatów tego Konkursu i przyznania nagród wybranym osobom, a także, w celu 
dokumentacji wydarzeń z udziałem Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co związane jest z prowadzeniem polityki 
informacyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publicznym prezentowaniem działań 
organów administracji rządowej oraz organizowaniem kontaktów publicznych organów 
administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej; 

5) odbiorcą podanych przeze mnie danych osobowych będą:
a) wszystkie osoby, które w związku z publikacją danych na stronach internetowych 

Administratora oraz na oficjalnych profilach portali społecznościowych platform 
społecznościowych (Facebook,  Instagram, YouTube, Twitter) będą się mogły z nimi 
zapoznać, 

b) inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa;

6) podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, jednakże mam świadomość, że dane utrwalone w trakcie Konkursu będą 
publikowane w Internecie, co wiąże się z możliwością dostępu do tych danych przez każdą 
osobę posiadającą dostęp do sieci Internet;

7) w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa mam prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania, usunięcia ograniczenia oraz przetwarzania swoich danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

8) zgodnie z udzieloną zgodą podane przeze mnie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji celów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a po tym czasie przez 
okres wynikający z przepisów dot. archiwizacji obowiązujących u Administratora;

9) w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie tych danych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych;

10) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału 
w Konkursie.

11) decyzje, co do określonego korzystania z danych, nie będą oparte na ich zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

…………………......................………………………… 
(data, czytelny podpis rodzica (ów)/ opiekuna(ów) 

prawnego(ych) dziecka)

1 rozporządzenie 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 (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.05.2018, s. 2)
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