
OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałem/am** się z regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

……………………………………………………………………………….. 
data i podpis Kapitana drużyny 

…………………………………………………………………………….
data i podpis członka drużyny nr 2 lub prawnego opiekuna*

……………………………………………………………………………….
data i podpis członka drużyny nr 3 lub prawnego opiekuna*

2. Wyrażam zgodę na podanie (udostępnienie)  swojego numeru telefonu komórkowego wszystkim
pracownikom Wydziału Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie, którzy będą zaangażowani w/w
zadanie oraz wykorzystanie go do celów związanych z realizacją tego zadania.

…………………………………………………………………………….
data i podpis Kapitana drużyny 

3. Zezwalam Organizatorowi na dysponowanie w materiałach audio-wizualnych moim wizerunkiem,
imieniem  i  nazwiskiem  (ewentualnie  pseudonimem),  wypowiedziami  w  związku
z  przeprowadzeniem  XVI  Światowego Konkursu Gotowania  Śląskiego  Żuru  oraz  wizerunkiem
w  postaci  zdjęć  i  innych  materiałów  audiowizualnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pól
eksploatacji:  utrwalenie  –  rejestracja  i  emisja  na  stronie  internetowej  i  kanale  YouTube  oraz
fanpagach  Organizatora, umieszczenie  materiałów  w  informatorach,  gazetach,  biuletynach,
plakatach,  prezentacjach  multimedialnych  oraz  innych  materiałach  publikowanych  przez  Urząd
Miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych.

……………………………………………………………………………….. 
data i podpis Kapitana drużyny 

…………………………………………………………………………….
data i podpis członka drużyny nr 2 lub prawnego opiekuna*

……………………………………………………………………………….
data i podpis członka drużyny nr 3 lub prawnego opiekuna*

4. Wyrażam zgodę  na  udział  w  XVI  Światowym Konkursie  Gotowania  Śląskiego Żuru mojego
syna/córki** ……………………………………………………………………………………….

      imię i nazwisko córki lub syna

……………………………………………………………………………... 
data i podpis prawnego opiekuna*  

5. Wyrażam zgodę  na  udział  w  XVI  Światowym Konkursie  Gotowania  Śląskiego Żuru mojego
syna/córki** …………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko córki lub syna

……………………………………………………………………………….
data i podpis prawnego opiekuna*



6. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie (jeżeli takie należą do drużyny).

…………………………………………………………………..
data i podpis Kapitana drużyny 

*  Przy osobach niepełnoletnich wszystkie podpisy muszą być prawnych opiekunów.
**  Niepotrzebne skreślić

Informacja RODO:
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) zwanym dalej „RODO”
informujemy że:

a) administratorem  podanych  danych  osobowych  opiekuna  prawnego,  pełnoletniego  uczestnika  konkursu  oraz  niepełnoletniego  uczestnika
konkursu,  pozyskanych z formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń  jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10. Można się kontaktować z nim w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl,  

b) Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl, 
- listownie na adres siedziby Administratora,  
lub
- telefonicznie pod nr 32 760 52 82;

c) z  Inspektorem Ochrony Danych można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych opiekuna
prawnego, pełnoletniego uczestnika konkursu oraz niepełnoletniego uczestnika konkursu w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych;
d) pozyskane dane osobowe opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika konkursu oraz niepełnoletniego uczestnika konkursu  przetwarzane
będą w celach:

- organizacji  i udziału w XVI Światowym Konkursie Gotowania Śląskiego Żuru,
- publikacji danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna prawnego, a w przypadku wyrażenia zgody również ich wizerunków w celu
zamieszczenia relacji z przebiegu konkursu, wręczenia nagród, prezentowania pracy konkursowej: w radiu, prasie, telewizji, na stronach
internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora,
- wręczenia nagród w  XVI Światowym Konkursie Gotowania Śląskiego Żuru,
- publikacji listy laureatów na oficjalnej stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych,
- archiwizacji;

e) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda w zakresie wizerunku uczestnika konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania regulaminu konkursu) oraz art.
6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym - art. 7 pkt. 1 ust. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 pkt. 1 ust. 21 ustawy o sa -
morządzie powiatowym);
f) dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail są gromadzone i przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego umożliwiającego za-
łatwienia sprawy w sposób celowy, oszczędny i terminowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania re -
alizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 44 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicz-
nych;
g) dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na
podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
h) dane osobowe będą przetwarzane:

 - przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
 - do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościo -

wych organizatora,
 - w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przez okres wskazany w Rozporządzeniu 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 za-
kładowych tj. przez okres 25 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu
przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
i) osobom, o którym mowa w ust. a) przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych, 
-  przenoszenia swoich danych osobowych tj.  prawo otrzymania od Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie swoich danych osobowych,
w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  informatycznym,  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego.  Prawo  do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do danych osobowych opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika konkursu oraz
niepełnoletniego uczestnika konkursu przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie
zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  opiekuna  prawnego,
pełnoletniego uczestnika konkursu oraz niepełnoletniego uczestnika konkursu przed jej wycofaniem.

j) nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek
prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Miasta
Siemianowice  Śląskie  przetwarzane  są  wyłącznie  w  granicach  wskazanych  przepisami  prawa,  w  większości  przypadków  nie  będziemy  mogli
zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia danych;
k) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie;
l) opiekun prawny, pełnoletni uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO;



m) dane osobowe opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i nie będą profilowane;
n) na warunkach określonych w RODO, ma prawo opiekun prawny, pełnoletni uczestnik konkursu  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W
razie  wniesienia  takiego sprzeciwu nie  będziemy mogli  dalej  przetwarzać  danych osobowych,  chyba że  wykażemy istnienie  ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec interesów, praw i  wolności,  lub podstaw do ustalenia,  dochodzenia lub obrony
roszczeń.


