
Załącznik Nr 1
do Regulaminu

    Konkursu dla Seniorów
„Wolska Krzyżówka”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST WARSZAWY
OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW UL. ZAWISZY 5

PROGRAM  „AKTYWNY SENIOR”
KONKURS 2018

„WOLSKA KRZYŻÓWKA”

NAZWISKO I IMIĘ

ADRES

TELEFON

DATA URODZENIA

OPIS PRACY

     Oświadczam, że praca została wykonana przeze mnie (zakreślić właściwe)
- indywidualnie
- we współpracy z przedstawicielem innego pokolenia:
 …………………………………………………………………………………………

…………………………………….                                           ………………...…………………………..
          data                                                                         podpis

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola  m.  st.  Warszawy  moich  danych  osobowych  w  celach  uczestnictwa  w
konkursie.  Wyrażenie  woli  jest  zgodne  z  postanowieniami  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

  Potwierdzam  otrzymanie,  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  RODO,  od
Administratora  Danych  Osobowych,  klauzuli  informacyjnej  (stanowiącej
załącznik nr 2 do Regulaminu), z którą się zapoznałam/em i przyjęłam/em do
wiadomości.

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis

    Wyrażam zgodę na:
  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku,

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii)
przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.  st.  Warszawy  na  potrzeby
konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo oraz
terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do rożnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania,  kadrowania  i  kompozycji,  a  także zestawiany  z
wizerunkami  innych  osób.  Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w
szczególności  rozpowszechnienie  w  internecie  oraz  zamieszczenia  w  materiałach



promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

    Wyrażam zgodę na:
publiczną  prezentację  mojej  pracy  wraz  z  podaniem imienia  i  nazwiska  (w tym:  w
ewentualnie wydanym folderze  pokonkursowym)

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na:
wykorzystanie pracy do celów promocji OWS,

wyrażam zgodę

nie wyrażam

Wyrażam zgodę na:
podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących mojej osoby w zakresie imienia
i  nazwiska, jako uczestnika konkursu (w tym: podczas uroczystości  podsumowującej
konkurs, internet)

wyrażam zgodę

nie wyrażam

…………………………….                                        …………………………..
                 data                                                 podpis

Zrzekam się prawa nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 880 z póź. zm.) nad
sposobem korzystania z pracy zgłoszonej do konkursu.

zrzekam się

nie zrzekam się

…………………………..                                                          …………………………..
                 data                                                            podpis



Załącznik  Nr 2
do Regulaminu

    Konkursu dla Seniorów
„Wolska Krzyżówka”

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy,  z  siedzibą  w  Warszawie  (01-233),
ul. Gen. J. Bema 91, tel. 22 571-50-00.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych
osobowych, pisząc na adres e-mail:  iod@ops-wola.waw.pl lub na ww. adres do
korespondencji.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu,  a  także  w  celach  promocyjnych  projektu  pn.  Konkurs  “Wolska
Krzyżówka” organizowanego w ramach Programu “Aktywny Senior” na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:
a) w przypadku wydawania folderu pokonkursowego -  firma przygotowująca i

wydająca folder
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

wyżej określonych celów;
7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich
przetwarzanie  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej
cofnięciem,  przy  czym cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w
podanym wyżej zakresie będzie oznaczało wycofanie pracy z Konkursu;

8. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów  związanych  z  realizacją  projektu  pn.  Konkurs  “Wolska  Krzyżówka”
organizowany w ramach Programu “Aktywny Senior”;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;

11. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne I organizacyjne mające na celu
należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

….............................................
(data I podpis uczestnika konkursu)

mailto:iod@ops-wola.waw.pl

