
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu LUBUSKA MEGA DYNIA 

 

KALAUZULA INFORMACYJNA, ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

miejscowość ……………………………………, data:…………………………………… 

Administrator danych: 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze- Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra 

Administrator danych zbiera dane osobowe uczestników konkursu: Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, adres, email numer telefonu. 

W stosunku do laureatów konkursu zbiera dodatkowo następujące dane: numer konta bankowego 

laureata konkursu.  

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji konkursu pn. „LUBUSKA MEGA DYNIA” 

Wizerunek uczestnika konkursu utrwalony na zdjęciach, filmach posłuży do zamieszczenia relacji, 

podsumowania z finału konkursu na stronach internetowych; www.lubuskie.ksow.pl, 

www.prow.lubuskie.pl, na stronie www.lubuskie.pl, na profilu społecznościowym Sekretariatu 

Regionalnego KSOW, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie, w artykułach w prasie lokalnej, 

wydawanej na terenie Województwa Lubuskiego, na stronie www.muzeumochla.pl, na mediach 

społecznościowych Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawia zgody przed jej cofnięciem, 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 

odmową udziału w konkursie. 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu pn. „LUBUSKA MEGA 

DYNIA” 

 

http://www.lubuskie.ksow.pl/
http://www.prow.lubuskie.pl/
http://www.lubuskie.pl/
http://www.muzeumochla.pl/
mailto:iodo@lubuskie.pl


…………………………………………   .....................................................................    

(imię i nazwisko)                                                                                       (data i podpis 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie oznaczonych wyżej danych osobowych 

w celu realizacji konkursu pn. „LUBUSKA MEGA DYNIA” 

Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 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 (RODO).  

…………………………………………   ..................................................................... 

    (imię i nazwisko)                                              (data i podpis) 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku 

Po zapoznaniu się z informacjami określonymi powyżej oświadczam, że wyrażam zgodę/nie 

wyrażam na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystanie przez Administratora danych mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas finału konkursu w tym wyrażam zgodę na obrót egzemplarzami (filmami 

oraz zdjęciami), na których utrwalono wizerunek oraz zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, w tym za pomocą druku oraz technikami cyfrowymi, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w/na: 

1. www.lubuskie.ksow.pl, www.prow.lubuskie.pl, www.lubuskie.pl,  

2. na profilu społecznościowym Sekretariatu Regionalnego KSOW (Facebook) 

3. na profilu społecznościowym Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie (Facebook) 

4. w publikacjach podsumowujących działalność PROW (ulotka, folder itp.) 

5. w prezentacjach multimedialnych prezentowanych na spotkaniach informacyjno - 

promocyjnych podsumowujących działalność PROW 

6. w artykułach w prasie lokalnej, wydawanej na terenie Województwa Lubuskiego. 

7. Na stronie www.muzeumochla.pl, na profilu mediów społecznościowych Muzeum 

Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli (Facebook, instagram) 

 

…………………………………………   ..................................................................... 

    (imię i nazwisko)                                             (data i podpis) 

 

 

http://www.muzeumochla.pl/


 


