
                                                                                                       Sułkowice, …………. 2022 r. 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH UCZESTNICTWA W  KONKURSIE PLASTYCZNYM                          
„MOJE WAKACJE” ROK 2022 

 
 
 
Ja, niżej podpisana/y 
..................................................................................................................... 
 
W związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Moje Wakacje”, organizowanym 
przez Sułkowicki Ośrodek Kultury, wyrażam zgodę na: 
 

1) Przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres 
zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby uczestnictwa  w Konkursie Plastycznym 
„Moje Wakacje”, organizowanym przez Sułkowicki Ośrodek Kultury. 

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO zostałam/zostałem przez 
(dane pracownika) 
…..………………..……………………….............................................................. 
poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości: 
 
1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Dyrektor, Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 
Sułkowice, tel. 12 27 33 459, e-mail: sok@sulkowice.pl 

2) Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: 
iodo.sulkowice@gmail.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przeprowadzenia  
Konkursu Plastycznego „Moje Wakacje”, organizowanego przez Sułkowicki Ośrodek 
Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
UE.L.2016.119.1). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w zakresie: 
imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu 
- inni pracownicy Sułkowickiego Ośrodka Kultury, mający udział w procesie organizacji i 
przeprowadzenia  Konkursu Plastycznego „Moje Wakacje”, 
- komisja konkursowa powołana przez organizatora, 
- portale społecznościowe, 
- strona internetowa Sułkowickiego Ośrodka Kultury www.sok.sulkowice.pl, 
- prasa lokalna. 

5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i 
przeprowadzenia  Konkursu Plastycznego „Moje Wakacje”. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 



przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Dane Pani/Pana udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa Pani/Pana w Konkursie Plastycznym 
„Moje Wakacje””, organizowanym przez Sułkowicki Ośrodek Kultury. 

 
 
 
 
                                                                 ................................................................................... 
                                                                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)   
 


