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Załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE  

PT. „INDEKS LSO” 

 

Administratorzy danych: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot – Administrator 1 

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej – Administrator 2 

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78, lub pod adresem: al. Niepodległości 778, 81-805 

Sopot, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

 

Cel przetwarzania danych: 

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby Pana udziału w konkursie „Indeks LSO” realizowanym przez 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji 

Gdańskiej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia 

zwycięscy, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, oceny 

przedmiotowe, oceny z egzaminu maturalnego, wizerunek.  

 

Podstawa prawna  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu  

a) prawidłowej realizacji konkursu, weryfikacji uczestników, wyłonienia zwycięscy, publikacji 

wyników konkursu na podstawie  dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, 

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim: 

Zgodnie z obowiązującym prawem Administratorzy mogą przekazać dane podmiotom przetwarzającym 

je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku 

złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów (np. policji). Administratorzy nie będą przekazywać danych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane przechowywane będą na czas trwania konkursu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie 

w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.   

 

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane: 

Wyrażający zgodę ma prawo : 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 
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4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony  

 

Profilowanie: 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

Pana udział w konkursie „ Indeks LSO”. 

 

 

 

 

miejscowość…………………………….. …, data…………………………..  
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

pn. „Indeks LSO” 

organizowanym przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej  

oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu …………….……………………….……………… 

2. Adres zamieszkania Uczestnika konkurs …………………………………………………… 

3. Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………  

4. Adres mailowy (w celu wysyłania korespondencji)  ……………………… 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam 

zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu „ Indeks 

LSO”, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia PE 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.  

Zostałem/ zostałam poinformowana o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do 

przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

…………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku 

 

Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego 

wizerunku i przesłanego przeze mnie filmu przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie 

organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek/film, oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku/filmu wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach 

realizacji projektu, służących rozpowszechnieniu i nagłośnieniu akcji poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku/filmu w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; wewnętrznych 

publikacjach Caritas Archidiecezji Gdańskiej; broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku/filmu zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw (w tym autorskich praw majątkowych do filmu). 

3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 

określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie realizacji projektu. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

 

…………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE O AUTORSKICH PRAWACH MAJĄTKOWYCH DO UTWORU 

 

Jako pełnoletni Uczestnik Konkursu oświadczam, że: 

1. Dane wskazane powyżej są zgodne z prawdą, 

2. Wskazany powyżej Uczestnik konkursu spełnia warunki udziału w Konkursie, 

3. Zapoznałem się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję wszelkie jego postanowienia, 

4. Przedkładany w konkursie film nie będzie naruszał/nie narusza obowiązujących przepisów 

prawa ani uprawnień osób trzecich, 

5. Przysługuje mi wyłączne, nieobciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do 

przesyłanego filmu, w szczególności do rozporządzania tymi prawami, 

6. Przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenoszę wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

filmu na rzecz Organizatorów, w szczególności w zakresie: 

 wyłącznego używania i wykorzystania filmu we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez Organizatora i podmiotów przez niego 

wskazanych, 

 utrwalania i zwielokrotniania filmu wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi,  

drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, 

audiowizualnymi, cyfrowymi, w tym dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych 

 publicznego udostępniania na wszelkich imprezach, spotkaniach, konferencjach, 

wydarzeniach realizowanych przez Organizatorów i podmioty działających na rzecz 

Organizatorów, 

 odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, fonii i druku wszelkimi 

technikami, 

 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy, 

 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy w Internecie, 

rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, 

teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, 

 publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy, 

 do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania filmem w kraju i za granicą, 

 wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także na 

dokonywanie zmian w filmie. 

7. Przystępując do Konkursu, nieodpłatnie i bez ograniczeń przenoszę na Organizatorów własność 

złożonego filmu. 

 

 

        ………………………………………………….. 

Podpis i data pełnoletniego Uczestnika Konkursu. 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE PT. „INDEKS LSO” 

 

Administratorzy danych: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot – Administrator 1 

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej – Administrator 2 

Inspektor Ochrony Danych: 

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78, lub pod adresem: al. Niepodległości 778, 81-805 

Sopot, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

Cel przetwarzania danych: 

Dane ( wizerunek)  zbierane są wyłącznie na potrzeby Pana udziału w filmie konkursowym, nadesłanym 

przez uczestnika konkursu  „Indeks LSO” realizowanym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz 

przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej. 

Podstawa prawna  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu  

a) prawidłowej realizacji konkursu, weryfikacji uczestników, wyłonienia zwycięscy, publikacji 

wyników konkursu na podstawie  dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim: 

Zgodnie z obowiązującym prawem Administratorzy mogą przekazać dane podmiotom przetwarzającym 

je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku 

złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów (np. policji). Administratorzy nie będą przekazywać danych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych: 

Dane przechowywane będą na czas trwania konkursu oraz na czas promocji filmu. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.   

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane: 

Wyrażający zgodę ma prawo : 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony  

Profilowanie: 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

Pana udział w konkursie „ Indeks LSO”. 

 

miejscowość…………………………….. …, data…………………………..  
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku 

 

Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na 

wykorzystywanie mojego wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie 

organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach 

realizacji projektu, służących rozpowszechnieniu i nagłośnieniu akcji poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku/filmu w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; wewnętrznych 

publikacjach Caritas Archidiecezji Gdańskiej; broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw (w tym autorskich praw majątkowych do filmu). 

3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 

określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie realizacji projektu. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

 

…………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 


