
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

Do Konkursu Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś” 

 

Dane Kontaktowe: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………………………………………          ……………………….……………………… 

 e-mail                      nr telefonu 

 

 

 

 

 

 

TAK              NIE   Deklaruję wolę przystąpienia do Konkursu Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie z siedzibą w Tczewie (dalej Konkurs). Oświadczam, 

że zapoznałem(am) się  z regulaminem Konkursu i spełniam warunki uprawniające mnie do uczestnictwa w 

Konkursie.  

 

TAK              NIE   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie z 

siedzibą w Tczewie przy ulicy Boya Żeleńskiego 1 (administrator danych osobowych) moich danych osobowych 

w zakresie podanym w Deklaracji przystąpienia, w celach związanych z realizacją Konkursu. 

 

 

 

 

 

………………………….      Podpis: ……………………………………. 
Miejscowość, data      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie. 

Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.: 

• listownie: Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie z siedzibą w Tczewie przy ul. Boya 

Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew; 

• e-mailem na adres: biuro@gospodarczekociewie.pl  

• telefonicznie: +48 511 519 655  

2. W celu skontaktowania się w sprawie ochrony danych w Stowarzyszeniu Gospodarcze 

Kociewie, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: 

rodo@gospodarczekociewie.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1. 

3. Państwa dane osobowe w zakresie podanym w deklaracji przetwarzane będą, w celu 

realizacji działań związanych z przesyłaniem informacji na temat realizacji Konkursu 

Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś”, na podany przez Państwa adres e-mail na 

podstawie wyrażonej wcześniej zgody: podstawa prawna przetwarzania  - art. 6 ust. 1 lit. a, 

RODO. 

4.  W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej wcześniej 

zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1, a wycofanie zgody nie wpływa na 

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

wycofaniem. 

5.  Podanie przez Państwa danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych/  jest zawsze dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody  nie jest 

możliwa realizacja. 

6. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora 

danych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 

sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich 

przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie 

spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące 

skorzystanie z niego. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych budzi wątpliwości.  

7. Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań związanych z 

Konkursem Fotograficznym „Czyżykowo dawniej i dziś”. 

9.  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia realizacji działań, to jest: 

podmiotom świadczącym obsługę marketingową, obsługę informatyczną (w tym w 

zakresie usług przechowywania danych), doradcom Organizatora (w tym kancelariom 

prawnym). Dane osobowe ujęte w oświadczeniu nie będą podlegały automatycznemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


