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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Stowarzyszenia 

AGLOMERACJA BESKIDZKA 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach konkursowych i ich publikacji. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

      Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż: 

1) Administratorem zawartych w przekazanych przez Panią/Pana* dokumentach 

jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-

Białej. 

2) Z inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia można kontaktować się 

w sprawach ochrony danych osobowych telefonicznie (nr telefonu: 33 822 83 

99) lub drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: 

iod@aglomeracjabeskidzka.eu), 

3) Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu pn. Projekt graficzny logo Stowarzyszenia AGLOMERACJA 

BESKIDZKA,  wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, zawarcia umowy 

na opracowanie księgi znaku oraz zawarcia umowy dotyczącej 

przeniesienia na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich 

do zwycięskiego projektu. 

4) Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana* udostępnione dobrowolnie. 

Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5) Przekazane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu określonego w ust.3), dla którego zostały 

zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, 

który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

mailto:iod@aglomeracjabeskidzka.eu


 

2 
 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie 

to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7) Informuję Panią/Pana*, że przekazane dane osobowe nie będą podlegały 

decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. 

  

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data 

 


