OŚWIADCZENIE
§1
Oświadczam, że ja ……………………………………… jestem rodzicem /opiekunem prawnym dziecka
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Imię i nazwisko dziecka:
...................................................................................................................................
Wiek dziecka w chwili przystąpienia do konkursu:
10-15 lat (od dnia ukończenia 10 r.ż. do dnia poprzedzającego 15 urodziny)
15-18 lat (od dnia ukończenia 15 r.ż. do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin)

Numer telefonu kontaktowego i adres e-mail opiekuna prawnego dziecka:
……………………………………………………...
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………..
§2
Jako przedstawiciel ustawowy/rodzic zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu
fotograficznego, promującego RPO WZ 2014-2020 pod hasłem „Europejski Fundusz Społeczny
w Twoim obiektywie”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i wyrażam zgodę
na udział mojego podopiecznego/dziecka w ww. Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§3
Oświadczam, że mój podopieczny/dziecko jest autorem dostarczonego/przesłanego zdjęcia/zdjęć:
Tytuł/y pracy/prac:
……………………………………………………………………………………………....
.

……………………………………………………………………………………………………………..
§4

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez WUP w Szczecinie przesłanych prac
konkursowych w formie zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjno – marketingowych,
związanych z Konkursem. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, autorskich praw osobistych

majątkowych do

przedmiotowego zdjęcia/zdjęć, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 j.t. ze. zm.).
§5
Oświadczam, że jestem świadomy, że moje dane zwykłe oraz dziecka/podopiecznego, które
reprezentuję, będą przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, który
w drodze Porozumienia powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą
ul. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin, realizację zadań/przetwarzanie danych osobowych w ramach RPO
WZ 2014-2020.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 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 (zwane dalej „RODO”)
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie informuje, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie

reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze
Porozumienia

powierzył

Wojewódzkiemu

Urzędowi

Pracy

w

Szczecinie

realizację

zadań/przetwarzanie danych osobowych w ramach RPO WZ 2014-2020.


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
email: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres Administratora. Organizator konkursu- Wojewódzki
Urząd Pracy wyznaczył inspektora danych z którym można się skontaktować mailowo:
iod@wup.pl lub pisemnie na adres siedziby WUP. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. realizacji konkursu Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie ,
2. organizacji uroczystego wręczenia nagród
3. promocji wydarzenia;
4. rozliczenia, kontroli i ewaluacji środków, z których sfinansowano wydarzenie;



Pani/Pana dane osobowe, w zakresie: imię i nazwisko, dane teleadresowe, wizerunek, będą
powierzone: Komisji dokonującej wyboru zwycięzcy, mogą być przekazane instytucjom
kontrolującym, audytorom, instytucjom pełniącym funkcje instytucji zarządzającej bądź
koordynującej wdrażanie Programów Operacyjnych, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej
pełni

WUP

w

Szczecinie,

firmom

prowadzącym

badania

ewaluacyjne/statystyczne,

wykonawcom i partnerom usług związanych z działaniami informacyjnymi, szkoleniowymi,
reklamowymi i promocyjnymi związanymi z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego
w Polsce.


Dane osobowe, w zakresie imię i nazwisko, wizerunek, mogą zostać również umieszczone na
stronie internetowej WUP w Szczecinie oraz funpage WUP w Szczecinie na portalu Facebook,
serwisach internetowych, Instagram, Youtube, Twitter, wystawie.



Dane teleadresowe mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe.



Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia
zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1
rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia
zobowiązań Instytucji Pośredniczącej, dotyczących powierzonych

do przetwarzania danych

osobowych, wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), o ile
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia
obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania.



Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane
nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres
archiwizacji tych danych u Administratora.



Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§6

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.

…….………………………………………………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka - autora pracy)

