
Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Mam świadomość, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „Konkurs na opracowanie 
koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad 
rzeką Liwiec w miejscowości Urle”, w zakresie danych niezbędnych do wzięcia udziału w 
konkursie i dokumentacji tego projektu jest Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17,  
05-280 Jadów. 

2) Przetwarzanie danych tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, dane kontaktowe (nr 
telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji, informacje o wykształceniu w postaci kopii 
dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów/legitymacji studenckiej) jest niezbędne w celu 
realizacji konkursu i ogłoszenia zwycięzcy/ów.  

3) Dane uczestników będą udostępniane członkom komisji konkursowej. Dane zwycięzcy/ów tj. 
imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jadów. 

4) Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych lub skorzystać  
z praw osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzanym przez Organizatora konkursu, 
mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Jadów. 
Kontakt: iod.jadow@edukompetencje.pl  

5) Dane uczestników projektu będą przetwarzane przez Organizatora w celach organizacji 
konkursu, oceny prac złożonych przez uczestników i wyłonienia zwycięzców, a także w celach 
informacyjno-promocyjnych konkursu. 

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu przez Organizatora 
jest zgoda wyrażona przez rodziców, w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016. 119).  

7) Dane uczestników mogą zostać udostępnione np. organom przeprowadzającym kontrole. 
8) Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu 

przetwarzania lub do wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia konkursowego. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 
10) Mam prawo dostępu do moich danych za pośrednictwem Organizatora, prawo do ich 

poprawiania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, a także prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
niezbędnych do realizacji konkursu  przed lub w trakcie jego trwania będzie oznaczać brak 
możliwości udziału dziecka w konkursie. 

11) W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych przez Organizatora lub 
któregokolwiek z pozostałych Administratorów danych wskazanych w powyższej klauzuli, mam 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Podpis uczestnika/ów konkursu 

 

………………………………………………. 


