
Klauzula zgody osoba dorosła 
 
Proszę postawić dowolny znak w kratkach 
 

  Akceptuję regulamin XXII Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”  orgaznizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Chełmie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXII Powiatowym Konkursie 
„Palmy i Pisanki Wielkanocne” 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie pod adresem 
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm w celu realizacji XXII Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne” 
 

 Wyrażam zgodę na publikację przez Starostwo Powiatowe w Chełmie mojego wizerunku, utrwalonego podczas 
XXII Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”  oraz imienia, nazwiska na/w: 

• stronach internetowych: www.powiatchelmski.pl  

• witrynach internetowych (www.chelm.naszemiasto.pl, www.radiobonton.pl) 

• w gazecie wydawanej cyklicznie przez Powiat Chełmski pod nazwą Powiat Chełmski 

• lokalnej prasie (Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień, Kurier Lubelski) 
w celu promocji konkursu. 
 

……………………………………….…………………….  
 
                                                                Data, podpis  
 

 
 
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 (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@powiatchelmski.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, w celu realizacji XXII Powiatowego Konkursu ,,Palmy i 
Pisanki Wielkanocne’’ organizowanego w dniu 2 kwietnia 2020r. W Chełmie. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także w przypadku przez okres niezbędny do 
realizacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w konkursie lub jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie: 
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw; 
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 
(tzw. podmioty przetwarzające). 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie 
przez okres wskazany w przepisach prawa. 
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji XXII Powiatowego Konkursu ,,Palmy i 
Pisanki Wielkanocne’’, organizowanego w dniu 2 kwietnia 2020r. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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