Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania Nagrody
Marszałka Województwa Pomorskiego
za wybitne i nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy i integracji społecznej
„Srebrne Drzewko”

Oświadczenie kandydata
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody Marszałka Województwa
Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej
Wyrażam Organizatorowi nieodpłatną zgodę na wielokrotne utrwalanie wizerunku, głosu,
wypowiedzi, na dowolnych nośnikach w szczególności w materiałach filmowych (wizualnych
lub audiowizualnych) oraz w postaci zdjęć wykonanych podczas gali wręczenia nagród w
konkursie, następnie rozpowszechnianych przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów
istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji, video,
materiałów reklamowych, Internetu, w tym na stronie internetowej www.pomorskie.eu,
www.rops.pomorskie.eu, profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP na
Facebooku, profilu Samorząd Województwa Pomorskiego na Facebooku. Wizerunek może być
również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których Organizator nie może
ponosić odpowiedzialności uczestniczące w gali rozdania nagród. Organizator nie odpowiada
za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
i materiałów filmowych (wizualnych lub audiowizualnych) za pośrednictwem dowolnego
medium wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska.
Organizator jest uprawniony, a nie zobowiązany do korzystania z praw oraz zgód udzielonych
na mocy niniejszych postanowień, przy czym niekorzystanie z nich nie powoduje wygaśnięcia
praw lub zgód.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku może być w każdym czasie
odwołane przez Zwycięzcę. Zwycięzca zobowiązuje się do przesłania na adres Organizatora
podpisanego oświadczenia bądź jego skanu na adres e-mail rops@pomorskie.eu.
Z tytułu udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku nie przysługuje Zwycięzcy
wynagrodzenie.

……………………………………………………..
data i podpis kandydata

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO informujemy, że:
a)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul.
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. (58) 32 68 500;

b)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie (58) 32 68 518 i pisemnie na adres siedziby administratora. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
− przeprowadzenia konkursu realizacji przedsięwzięcia przyznania nagród „Srebrnego Drzewka”, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 183 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
− upublicznienia wizerunku zwycięzców - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgody osoby)
− archiwizacji dokumentacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego)

d)

Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

e)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu archiwizacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tj. przez okres 2 lat, a następnie trafią do
archiwum zakładowego na okres 10 lat;

f)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie udzielonej zgody na Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody jest
możliwe poprzez przesłanie na adres Administratora podpisanego oświadczenia bądź jego skanu na adres email rops@pomorskie.eu;

g)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h)

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem udziału w konkursie na nagrodę Marszałka Województwa
pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, zaś konsekwencją niewyrażenia zgody jest brak
możliwości opublikowania Pani/Pana wizerunku wśród osób nagrodzonych.

