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Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego 

konkursu.  

  

 

 

 

........................................................  

(podpis ) 

  

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Akademia 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. 

Czajkowskiego 109. 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

w celach zorganizowania Konkursu Pieśni i Piosenki patriotycznej i publikowania wizerunku 

(w formie fotograficznej i filmowej) Uczestnika konkursu za pośrednictwem wszelkich 

mediów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów; 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów 

dla jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres oraz  

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa m.in.: ustawę o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- usunięcia danych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  
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OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż jestem* autorką/em przesłanych plików multimedialnych i wyrażam zgodę 

na ich ewentualne bezpłatne publikowanie (całości  lub części nagrania) na stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych Akademii Wojsk Lądowych (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube).  

  

 

 

.............................................................  

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę* na publikację wizerunku na potrzeby realizacji konkursu 

(strona internetowa, media społecznościowe).  

  

 

 

.............................................................  

(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że została mi* przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 

moich danych osobowych –treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała. 

  

 

 

.............................................................  

(podpis) 
 

*W przypadku zespołu konieczne są podpisy wszystkich członków 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


