
 

Załącznik Nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

na hasło promocyjne na koszulkach 

Powiatu Limanowskiego 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału                       

w konkursie osoby niepełnoletniej 

 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako 

przedstawiciel ustawowy nieletniego………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu), wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na hasło 

promocyjne na koszulkach Powiatu Limanowskiego.  

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości ........................................................................................................................... (imię 

i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich.   

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

…………………………………... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)w bazie danych 

organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia konkursu na 

hasło promocyjne na koszulkach Powiatu Limanowskiego oraz dalszego wykorzystania 

projektów.  

 

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

Miejscowość i data                                                              podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

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 (…) informuję, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Starostwo 

Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa 

2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym 

można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl, 

3. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa,  

4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym, 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu – 50 lat,   

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

7. Podanie danych osobowych jest umownym warunkiem zawarcia umowy. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą: 

 

 

Dnia …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


