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Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

* w przypadku więcej niż jednego zdjęcia, wszystkie prace należy zgłosić na jednym formularzu 

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą pełnoletnią. 

 

…….……………………………………………………………………………… 

                                                                                             (data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez WUP w Szczecinie przesłanej pracy 

konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjno–marketingowych związanych  

z działalnością organizatora konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, autorskich praw majątkowych do przedmiotowego 

filmu, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018 

poz. 1191  j.t. ze. zm.).  

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

akceptuję. 

 

…….……………………………………………………………………………… 

                                                                                             (data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 

 

 

Jestem świadomy, że przetwarzaniu podlegać będą  moje dane osobowe – w tym imię i nazwisko, dane 

tele-adresowe, wizerunek - zawarte w zgłoszeniu do uczestnictwa w Konkursie Europejski Fundusz 

Społeczny w Twoim obiektywie oraz utrwalone w pracy konkursowej, w zakresie obsługi 

administracyjnej i promocyjnej niniejszego konkursu oraz rozpowszechniane w celach informacyjno – 

promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie zadań wynikających z art. 9 ust. 2 

Tytuł/y pracy/prac*:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Imię i Nazwisko: 

Telefon i e-mail: 

Adres do korespondencji: 

 



 

 

pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (w tym na stronie internetowej WUP  

w Szczecinie, funpage WUP w Szczecinie na portalu facebook, serwisach internetowych Instagram, 

Youtube, wystawie, Twitter). 

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, ale ich niepodanie uniemożliwia udział  

w Konkursie. 

 

…….……………………………………………………………………………… 

                                                                                             (data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 

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. 

 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.  
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 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. 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami (data i podpis):  

 

…….……………………………………………………………………………… 

                                                                                             (data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 


