
Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu 

„Edukreator na Mazowszu” 

 

Oświadczenia w konkursie „Edukreator na Mazowszu”1 
 
Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu „Edukreator na Mazowszu”, 
w celu realizacji procesu weryfikacji i oceny dokonań za ubiegły rok szkolny oraz udostępnienia informacji 
o wynikach konkursu, w tym podanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości w przypadku 
wytypowania mojej osoby na zwycięzcę lub przyznanie wyróżnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w przedmiotowym konkursie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji 
celów, w jakim zostały zebrane. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
……………..………………….…                ………………………..……..  
     Miejscowość, data                        Podpis kandydata  

 
Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach dotyczących 
przyznania nagrody przez Województwo Mazowieckie na potrzeby konkursu „Edukreator na Mazowszu”. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne. 
Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane 
do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym 
stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego -  www.mazovia.pl, pismo Samorządu Województwa 
Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) 
oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub 
publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 
 
 
………………………………     ……………………………….. 
    Miejscowość, data        Podpis kandydata  

 
 
 
Uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, 
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl 

Pani/Pana dane osobowe: 

3) uczestników, wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach 

podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe z ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych  (art. 30 i 41  ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 

z późn. zm.); 

4) będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwane RODO; 

5) będą przetwarzane w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków, przyznawania i wypłacania nagrody w konkursie 
„Edukreator na Mazowszu”; 

6) nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
7) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
8) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

                                                           
1 Oświadczenia wypełnia nauczyciel zgłoszony do Konkursu w kategoriach „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” 

lub „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej”. 

http://www.mazovia.pl/
mailto:iod@mazovia.pl


9) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach 
określonych w RODO; 

10) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu „Edukreator na 

Mazowszu”. W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowych od nagród przekazanych 

zwycięzcom, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku, który został złożony w ramach 

konkursu „Edukreator na Mazowszu” i tym samym dalszy udział w konkursie. 


