
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla uczestników konkursu Staszice 

 

Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Klauzula Zgody 

Poprzez udział w gali inaugurującej „konkurs Staszice” i niezgłoszenie 
sprzeciwu organizatorowi wobec przetwarzaniu danych wizerunkowych 
wyrażam zgodę na przetwarzania mojego wizerunku utrwalonego na 
fotorelacji lub zapisie filmowym które mogą być rozpowszechniane w różnych 
formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów 
informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach 
publicznych. 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu Staszice 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza 

Północnej Wielkopolski ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, 

2) Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w 

celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu Staszice, publikacji 

informacji o laureatach Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej 

Izby w mediach społecznościowych i innych mediach w związku z promocją 

działalności IGPW, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

3) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu art art.6 ust.1 lit. f którym jest:  

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,  
b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  
c. opublikowanie informacji o laureatach,  
d. archiwizację dokumentów.  
e. oraz publikacja danych wizerunkowych na podstawie wyrażonej zgody 

art.6 ust.1 lit. a RODO. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 

przeprowadzenia konkursu oraz przez okres 5 lat od zakończenia konkursu 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie członkowie Izby 

Gospodarczej Północnej Wielkopolski, firma drukująca zaproszenia, firma 

informatyczna w celu obsługi informatycznej Administratora i podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może 

być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o 

przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z publikacją 

informacji o wynikach konkursu w tym wizerunku. 

 w ogłoszeniu konkursu 

 na stronie www  

 


