
                            

  
 
 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie na najpiękniejszą 

ozdobę choinkową „Folkowe Cudeńka” 

Dane uczestnika:  
 
Imię i nazwisko _____________________________________  
 
Rok urodzenia __________________ 
 
Telefon kontaktowy: __________________  
 
e-mail: ____________________  
 
Adres zamieszkania:  ________________________________________________ 

______________________________________________ 

Oświadczam, że:  

✓ zapoznałem się z Regulaminem konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową „Folkowe Cudeńka” 
i zobowiązuję się go przestrzegać.  

…………………………….. 

Podpis uczestnika 

✓ Jestem osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych. 

…………………………….. 

Podpis uczestnika 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich.  
2. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać wraz z wykonaną własnoręcznie ozdobą choinkową na 

adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul: M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin. 

3. Termin przysyłania zgłoszeń: do 4 grudnia 2020r.   
4. Opis wykonania ozdoby choinkowej oraz krótka charakterystyka związku z tradycją regionu 

lubelskiego: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



                            

  
 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem, utrwalanie oraz nieodpłatne, 
wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej pracy konkursowej przez Internet oraz na 
publikację przez Województwo Lubelskie w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz potencjału Województwa Lubelskiego. Jednocześnie 
oświadczam, że ww. materiały wideo, zdjęcia z moim udziałem oraz mojej pracy konkursowej nie naruszają 
moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda:  nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. Wizerunek może być 
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne. 

…………………………….. 

Podpis uczestnika 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie ma wpływu na udział uczestnika w konkursie.  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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” informuję, że: 

1.Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo 
Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 
20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura 
Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:  

- art. 6 ust. 1 lit e RODO, w związku z §3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 
stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa  
- art. 6 ust. 1 lit a – zgoda na przetwarzanie wizerunku  
- art. 9. ust. 2 lit. a   - zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia. 
 
4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu Pani/Pana udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę 
choinkową „Folkowe Cudeńka”.  
 
5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 



                            

  
 
 

6. Dane będą przetwarzane przez czas trwania projektu i przez okres archiwalny zgodnie  
z wymaganiami prawnymi określonymi 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 zakładowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo także do usunięcia danych 
i cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na 
udział  
w konkursie, podanie pozostałych danych jest także dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 
możliwości udziału w konkursie.  

 

                                              

 


