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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU 

 
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Olsztyński z siedzibą: 10-516 Olsztyn, 
Plac Bema 5, w związku z organizacją eliminacji powiatowych XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. 
Marii Zientary – Malewskiej zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem 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). 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
1. administratorem danych osobowych jest Powiat Olsztyński mający swoją siedzibę w Olsztynie, przy Placu Bema 5, 10-516 

Olsztyn 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji, promocji i kontynuacji ww. konkursu  

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu kontynuacji i realizacji dalszych etapów konkursu, 

4. podanie danych jest dobrowolne,  

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas nagrania eliminacji powiatowych XLIII Wojewódzkiego 
Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej , która obejmuje: 
a) dokonanie nagrania audio/wideo zapisu mojego wizerunku, 
b) utrwalenie i zwielokrotnienie nagrania lub jego fragmentu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu, 
c) bezterminowe wykorzystanie tej relacji i jej publikację w całości lub jej wybranych fragmentów, nadawanie drogą przewodową i 
bezprzewodową, wystawianie, odtwarzanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na następujących polach eksploatacji: w Internecie, w książkach, czasopismach, 
gazetach i innych publikacjach, w tym także materiałach promocyjnych, w telewizji, radiu i innych dowolnych środkach masowego 
przekazu, wykorzystanie nagrania lub jego fragmentu do innego celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, artykułu 
prasowego, 
d) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których nagranie utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo 
egzemplarzy, 
e) podanie mojego imienia i nazwiska oraz ewentualnie pseudonimu przy każdorazowym wykorzystaniu wykonanego nagrania lub 
jego fragmentu. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalanie i publiczne rozpowszechnianie – na terytorium 
kraju i poza jego granicami – mojego wizerunku w w/w zakresie. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodną z RODO dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Olsztyńskiego, w zakładce Ochrona Danych Osobowych (Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej). 
Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia. 
Jednocześnie oświadczam, że zanim wyraziłem/am zgodę zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania wyrażonej przeze mnie 
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
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