
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem fotograficznym 
 „Chwile ulotne z kalendarza przyrody polskiej” – 2019 rok 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………………… 

 Uczeń                   Nauczyciel    

 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

konkursu. 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych na tablicach informacyjnych 

WMODN w Elblągu. 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych na stronie internetowej 

WMODN w Elblągu. 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych w publikacjach WMODN w 

Elblągu. 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych w Kwartalniku „Natura – 

Przyroda Warmii i Mazur”. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że: 

Administratorem danych jest Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Wojska 
Polskiego 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail : iod@wmodn.elblag.pl 

Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu dla uczniów i nauczycieli oraz promocja autorów prac nagrodzonych i 
wyróżnionych. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być 
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane 
osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych mogą 
być upublicznione na tablicach informacyjnych WMODN, na stronie internetowej WMODN, w publikacjach WMODN oraz w 
Kwartalniku „Natura – Przyroda Warmii i Mazur”. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania 
się ze zgody. Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w przypadku cofnięcia zgody 
na upublicznienie – brak możliwości upubliczniania prac nagrodzonych i wyróżnionych ( prace nagrodzone i wyróżnione 
zostaną usunięte ze strony internetowej WMODN i tablic informacyjnych WMODN, nie będzie możliwe usunięcie danych z 
publikacji WMODN i z Kwartalnika „Natura – Przyroda Warmii i Mazur” ).  Decyzje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu. 

 

Miejscowość, data…………………….         

 

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

Podpis uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego  

mailto:iod@wmodn.elblag.pl

