
Imię i nazwisko 

………………………………………… 

Miejsce zamieszkania 

………………………………………… 

………………………………………… 

Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

 

 

Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na zgłoszenie kandydatury w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich Szczecina, 

na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody kandydata na rozpowszechnianie jego 

wizerunku 

 

 

Oświadczam, że: 

− posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

− zapoznałem(am) się z Regulaminem Przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina oraz 

akceptuję jego treść, 

− wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby jako kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich 

Szczecina, 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, dla potrzeb niezbędnych do 

procedowania mojej kandydatury i przyznania Nagrody w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich 

Szczecina – zgodnie z zasadami wynikającymi z przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w rozporządzeniu 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 

osobowych) zwanego RODO oraz zasadami bezpieczeństwa, 

− wyrażam nieodpłatną i wyłączną zgodę, na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, na 

wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu wykorzystania go do procedowania mojej 

kandydatury i przyznania Nagrody w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich Szczecina. Powyższa 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani na rzecz 

jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. Równocześnie zrzekam się 

wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z 

wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem 

technik cyfrowych. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego pod 

jurysdykcją sądów polskich. 

 

 

 

                  …………………………………………                                   ………………………………… 

                               (miejscowość, data)                                                       (podpis kandydata) 

 

 

 

Zgodnie z art. 14 i 15 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w 

Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1. 



2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: 

Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 

914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl 

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio  

z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 

dotyczących rozpatrzenia zgłoszeń, ich procedowania i przyznawania Nagród w Międzynarodowych 

Nagrodach Żeglarskich Szczecina. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oraz procedowania zgłoszenia Pana/Pani 

jako kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, w celu przyznania  

i wypłaty/wręczenia Nagrody, a także dla celów archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

4. Kategorie odnośnie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, 

wizerunek oraz inne dane w tym dane szczególne (jeżeli zostaną przekazane w zgłoszeniu 

kandydatury). 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Pana/ Pani zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów); 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zgłoszenia odnośnie 

Pani/Pana kandydatury. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np.  

podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach 

informatycznych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora tj. Żeglugi 

Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., a poza tym członkom Kapituły Nagród, o której mowa w 

Regulaminie przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania Pani/Pana kandydatury do 

Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a w przypadku przyznania Nagrody – przyznania i 

wypłaty/wręczenia Nagrody,  przez okres niezbędny do wykazania zgodności przyznanego świadczenia z 

przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. US), a następnie przez okres wymagany na 

podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. Po upływie okresu 

przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. 

10. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Posiada Pan/Pani  prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 7, odbywa się na podstawie 

odrębnej umowy zawartej na piśmie. Umowa ta będzie zawierała postanowienia określające warunki i 

zasady przetwarzania danych osobowych przez podmiot realizujący powierzenie przetwarzania danych. 

13. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

14. Źródło pochodzenia danych osobowych: osoba zgłaszająca Panią/Pana do Międzynarodowych Nagród 

Żeglarskich Szczecina. 

15. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, 

o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 

osoby fizycznej. 

16. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin – 

Urząd Miasta Szczecin, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ 

RODO”. 

 

 

 


