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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Zgodnie z art. 13, art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: 
nazwisko, imię, data urodzenia, kraj zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, podpis, 
wizerunek i głos przez Administratora – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów, w celu udziału w Konkursie na Spot Filmowy o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej Konkursem) oraz dokumentacji 
Programu zgodnie z jego zasadami. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu obejmuje wykorzystanie, utrwalanie 
i powielanie zdjęć/filmów wykonanych w czasie ww. wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium, w celach 
związanych z promocją Programu, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, 
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach 
internetowych, wystawach,  konkursach  etc.. Zgoda na wykorzystanie imienia, nazwiska i kraju zamieszkania obejmuje 
ogłoszenie wyników konkursu podczas uroczystości wręczenia nagród, umieszczenie w napisach spotu oraz we 
wszystkich materiałach i działaniach promocyjnych i informacyjnych Programu. Jednocześnie  zrzekam  się  praw  
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii/filmu/publikacji z moim 
wizerunkiem/głosem/imieniem/nazwiskiem/krajem zamieszkania. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, 
iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 
 
 
 …………………………………..        ............................................................. .........       ......………….........……............. 
miejsce i data         imię i nazwisko         podpis 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-
010 Rzeszów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWP: e-mail iod@podkarpackie.pl, tel. +48 177476709 lub 
bezpośrednio pod adresem Urzędu Marszałkowskiego. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu oraz dokumentacji Programu zgodnie z jego zasadami 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) 

3) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania i przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z prawem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Komisja Europejska, Centrum 
Projektów Europejskich, Wspólny Sekretariat Techniczny i Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020” w Rzeszowie. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres: 5 lat od wypłaty salda końcowego Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

5) Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. 
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie oznaczać brak 

możliwości przeprowadzenia przez Administratora niezbędnych procedur prawnych i działań organizacyjnych 
związanych z Pana/Pani udziałem w Konkursie. 
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