WROCŁAWSKI KONKURS
POPULARNONAUKOWY
Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w
kształtowaniu życia społecznego
w powojennym Wrocławiu
pod patronatem dyrektora Centrum Historii Zajezdnia
przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji
Narodowej IPN we Wrocławiu

Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika)
przez Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu w celu organizacji i promocji
Wrocławskiego Konkursu popularnonaukowego „Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków
w kształtowaniu życia społecznego w powojennym Wrocławiu”.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016
r. poz. 922 z późn. zm.) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 3 podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich
danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru,
ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych
osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 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.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
880 z póz. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie fotografii w publikacjach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych (FB )
organizatora i współorganizatorów konkursu.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

……………………………………………………………………………………………. (Data i podpis uczestnika konkursu)

