
  

 
 
 
 
 
 

Załącznik 2 

(Imię i nazwisko) 

(Adres do korespondencji) 

(Telefon kontaktowy) 

(Email) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż: 

1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem .........................................................................................................  
[imię i nazwisko uczestnika konkursu], 

zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „Bezpieczne wakacje – konkurs profilaktyczny” 

2)  organizowanego przez Wójta Gminy Jabłonka, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka 
oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych i wyrażam zgodę na jego/jej udział w ww. konkursie zgodnie z postanowieniami 
regulaminu. 

3) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą Informacyjną przedstawioną przez Gminę Jabłonka, zgodnie z wymaganiami 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), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) i przyjmuję 
ją do wiadomości. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Gminę Jabłonka danych osobowych zawartych w niniejszym 
oświadczeniu w celu uczestnictwa w Konkursie 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw majątkowych do prac 
konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń. 

miejscowość i data  

* niepotrzebne skreślić 

czytelny podpis



  

 
 
 
 
 
 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka, z siedzibą przy ul. 
3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe e-mail: 
iod@jablonka.pl, tel. 

3. (18) 261-11-00. 
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania podczas konkursu 

„Bezpieczne wakacje – konkurs profilaktyczny” 
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia i sprostowania. 
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podane dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym do profilowania. 

9. Prace konkursowe zostaną wystawione bądź zostanie stworzony z nich plakat 
profilaktyczny. 
 

 

miejscowość i data 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czytelny podpis


