
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

 

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe Państwa 

oraz Państwa podopiecznych, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach dotyczących przekazanych danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub 

tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych 

osobowych). 
3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu realizacji  działań 

edukacyjno-promocyjnych Administratora, poprzez:  

 umieszczanie informacji prasowej wraz z publikacją zdjęć na portalach oraz stronach internetowych 

Administratora, 

 przekazywanie notek, komunikatów, informacji mass mediom oraz instytucjom administracji publicznej 

współpracującym z GITD, 

 umieszczanie w materiałach dotyczących konferencji, wystaw, działalności edukacyjnej   

i promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, folderów, poradników, ulotek, kalendarzy 

Administratora. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym Inspektoracie 

Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych. 

6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Państwa oraz państwa 

podopiecznych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.7. Odbiorcami Państwa  

danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej. 

7. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach 

teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, 

w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników 

osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, 

zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa 

dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez 

upoważnionego do tego pracownika Administratora. 

8.  Państwa dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@gitd.gov.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Wyrażenie poniższej zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w konkursie. 

 

Dane opiekuna:           Dane uczestnika konkursu: 

 

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

              (imię i nazwisko opiekuna)       (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

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

                           (PESEL)         (wiek) 

 

            ……………………………………………….. 

          (adres do korespondencji) 

            

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  

 

……………………………………………...…………………… ………………………………………………………..  
imię i nazwisko dziecka  

i w związku z jego/jej* uczestnictwem w Konkursie plastycznym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

z dnia ……………………… 

wyrażam zgodę na utrwalanie, przetwarzanie, powielanie, publikowanie jego/jej* danych osobowych w związku 

z prowadzonym konkursem. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności: komunikatu/informacji/notatki prasowej dystrybuowanej i publikowanej w mass 

mediach oraz przez instytucje administracji publicznej współpracujące z GITD; materiałów informacyjnych 

publikowanych na stronach internetowych; nagrań dźwiękowych i audiowizualnych; konferencji; wystaw; 

działalności edukacyjnej  i promocyjnej; wydawnictw okazjonalnych; folderów; poradników; ulotek; kalendarzy; 

wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; zwielokrotniania jakąkolwiek 

techniką, w tym m.in.: drukiem, analogowo, cyfrowo. 

Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę. Ponadto mam świadomość, że 

wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

niniejszej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 Oświadczam że:  

1) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, m.in. na publikację a także 

prezentowanie, np. na wystawach,  

2) złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i nie jest ona obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami 

osób trzecich, 

3) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia 

w czasie, przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) 

w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym zamieszczanie w Internecie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na 

dowolnych nośnikach danych;  

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci 

komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;  

d) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych  

materiałach Organizatora; 

e) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na organizatora 

konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do pracy konkursowej. 



 

Oświadczam, że dobrowolnie podaję dane osobowe dziecka w powyżej wskazanych celach i wyrażam zgodę  

na ich przetwarzanie.  

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego GITD  i w pełni go akceptuję w imieniu 

swoim i uczestnika konkursu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.  

 

Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej klauzuli informacyjnej oraz zgody i w pełni ją 

rozumiem. 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

 

 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


