
 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu „Kobieta przedsiębiorcza” 

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) dalej „RODO” informuje się, 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, info@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 jest: 

a)  art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku na stronach 

internetowych www.lubelskie.pl, www.lubelskie.ksow.pl oraz w materiałach 

promocyjnych, zgoda na publikowanie danych osobowych na ww, stronach 

internetowych oraz w materiałach promocyjnych, 

b) art. 6 ust 1 lit. e RODO w zw. z art. 11 ust. 2 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie województwa.  

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru 

laureatów Konkursu „Kobieta przedsiębiorcza” (dalej: Konkurs), przyznania nagród  

i wyróżnień w konkursie mającym na celu promowanie lubelskiej tradycji kulinarnej i sztuki 

ludowej, informacji o autorach prac oraz o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach 

na stronach internetowych oraz w publikacjach Organizatora konkursu.  

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych 

i usług z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu i przechowywane 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 25 lat,  
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a następnie dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Państwowego. Dane 

osobowe publikowane będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl przez okres 5 lat, 

 a na stronie internetowej www.lubelskie.ksow.pl przez okres maksymalnie 8 lat. 

7. Podczas uroczystości wręczania nagród i wyróżnień w Konkursie będą wykonywane 

zdjęcia i filmy, na których może zostać uchwycony, jako szczegół całości, wizerunek osoby 

biorącej udział w ww. wydarzeniu. Zdjęcia i filmy, o których mowa wyżej mogą być 

następnie publikowane na stronach internetowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a niniejszej 

klauzuli oraz w materiałach promocyjnych, na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia 

danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

stosownego oświadczenia na adres Administratora (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub e-

mail: ksow@lubelskie.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.  

11. Ma 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. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Niewyrażenie zgód o których 

mowa w pkt. 3 lit. a niniejszej klauzuli nie wpływa na możliwość wzięcia udziału  

w konkursie.  

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/ 

OŚWIADCZENIA i ZGODY 

Część I 

1. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu „Kobieta 

Przedsiębiorcza”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  

2. Oświadczam, że jestem twórcą Pracy konkursowej przedstawionej na ww. Konkursie, 

a także że Praca konkursowa została wykonana przeze mnie osobiście, nie stanowi 

opracowania cudzego dzieła i nie narusza praw innych osób/podmiotów, w szczególności 
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nie narusza ich osobistych i majątkowych praw autorskich. Jednocześnie wyrażam 

nieodpłatnie zgodę na wystawienie zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej dla 

nieograniczonego kręgu publiczności, jak również na rozpowszechnianie zdjęć prac  

w celach informacyjnych, promocyjnych, w tym w Internecie, audycjach telewizyjnych  

i radiowych, w publikacjach oraz w prasie, bez ograniczeń terytorialnych, co do ilości na 

czas nieoznaczony.  

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia zgłoszoną przeze mnie pracą konkursową praw autorskich i zależnych 

zrekompensuję Organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione 

w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadku 

zgłoszenia roszczeń, z tytułu naruszenia praw lub dóbr, o których mowa powyżej 

przeciwko Organizatorowi na drodze sądowej zobowiązuję się niezwłocznie wstąpić do 

sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Organizatora oraz zaspokoić wszelkie uznane lub 

prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami. 

4. Wyrażam zgodę na modyfikacje przepisu przez Organizatora z poszanowaniem 

pierwotnej formy przepisu. 

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/  

Część II 

Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) oraz art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam dobrowolną 

zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku wraz  

z imieniem i nazwiskiem utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości 

wręczania nagród i wyróżnień w Konkursie „Kobieta przedsiębiorcza”(dalej: Konkurs) oraz 

ich nieodpłatne publikowanie: 



 
• na stronach internetowej www.lubelskie.pl przez okres 5 lat, www.lubelskie.ksow.pl 

przez okres maksymalnie 8 lat  

• materiałach informacyjno-promocyjnych Województwa Lubelskiego oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamieszczanych lub emitowanych: 

w audycjach telewizyjnych (TVP Lublin) i radiowych (rozgłośnie regionalne) lub  

w prasie regionalnej1, 

przez Województwo Lubelskie w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4 w celu związanym z 

relacjonowaniem przebiegu ww. uroczystości. 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

stosownego oświadczenia na adres Administratora (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub e-mail: 

ksow@lubelskie.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/ 

 

Zgoda na publikację danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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) wyrażam dobrowolną zgodę na 

publikowanie przez Województwo Lubelskie mojego imienia, nazwiska, informacji o autorstwie 

pracy konkursowej oraz informacji o otrzymanej nagrodzie lub wyróżnieniu w Konkursie „Kobieta 

przedsiębiorcza” (dalej: Konkurs): 

• na stronach internetowych www.lubelskie.pl przez 5 lat, www.lubelskie.ksow.pl przez 

okres maksymalnie 8 lat. 

 
1 Uczestnik w przypadku, w którym chce aby jego dane były publikowane tylko w jednym z wymienionych 
miejsc dokonuje skreślenia niepotrzebnego. 
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• materiałach informacyjno-promocyjnych Województwa Lubelskiego oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamieszczanych lub emitowanych:  

w audycjach telewizyjnych (TVP Lublin) i radiowych (rozgłośnie regionalne) lub w prasie 

regionalnej1 

w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i nagrodzonych osobach. Zgoda jest 

udzielana nieodpłatnie. 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

stosownego oświadczenia na adres Administratora (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub e-mail: 

ksow@lubelskie.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/ 
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