
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                               

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 

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

Część I – dane uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku 

życia. 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku 

życia, podpisującego w jego imieniu oświadczenie 

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

2. Adres Uczestnika:  

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

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

3. Adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem 

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

4. Podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia. 

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

Część II - Oświadczenia i zgody: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

2. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu Praca konkursowa nie była wcześniej zgłaszana, ani  

nagradzana w ramach innych konkursów. 

3. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy konkursowej lub jej wyróżnienia z chwilą  

ogłoszenia wyników Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej                                     

i niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji na polach  

eksploatacji wskazanych w § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu. 

4. Oświadczam, że jestem twórcą materiału filmowego stanowiącego Pracę konkursową. 

5. Oświadczam, że Pracę konkursową wykonałem osobiście i nie korzystałem z innych źródeł. 

6. Oświadczam że przy tworzeniu Pracy konkursowej nie zostały naruszone prawa autorskie osób  

trzecich, w tym majątkowe i osobiste, tak w zakresie merytorycznym, jak i w wykorzystanych  

narzędzi do jej opracowania, prawa pokrewne, ani inne prawa własności intelektualnej  

przysługujące osobom trzecim, oraz że przysługują mi prawa autorskie do Pracy konkursowej. 

7. Oświadczam, ze przy tworzeniu Pracy konkursowej nie stosowałem zabiegów pozwalających na  

łączeniu elementów filmów pochodzących z innych źródeł. 



8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, 77 - 100 Bytów, ul. Ks. 

dr. B. Domańskiego 2, zwanego dalej „Administratorem”, 

a) moich danych osobowych zawartych w Formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu; 

b) danych osobowych uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia, którego jestem przedstawicielem  

ustawowym* zawartych w Formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

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

Miejscowość, data i podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. 

roku życia*.  

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

*niepotrzebne skreślić 

9. Klauzula informacyjna: 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również RODO  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bytowski, reprezentowany przez  

Zarząd Powiatu z siedzibą przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 00 00, e-mail: 

starostwo@powiatbytowski.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 00 00. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji zadań w interesie publicznym  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku 

z ustawą o samorządzie powiatowym 

b) realizacji Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu 

powiatu bytowskiego, realizowanego w ramach w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

bytowskiego na 2022 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym instytucja pośrednicząca (Marszałek 

Województwa Pomorskiego, LGR, ARiMR) bądź podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie na podstawie zawartej umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie, nie krócej 

jednak niż przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zasadą trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych; 

6) przysługuje Pani/Panu: 

− prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych; 



− prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź 

nieprawidłowe; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO; 

ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą : 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

7) wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w interesie publicznym 

bądź w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, nie przysługuje 

Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 

− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) gdyż podstawą prawną  

przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.   

8) Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem koniecznym, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy; 

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

…………………………………….……………. 

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*). 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie”                              

dla twórców video z terenu powiatu bytowskiego. 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………...                 

(imię i nazwisko) niniejszym  udostępniam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu z siedzibą                             

w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, swój wizerunek/wizerunek małoletniej/go 

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

(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)* utrwalony w Pracy konkursowej pt.:  

„………………………………………………………………………………………………………….” 

w ramach Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu powiatu 

bytowskiego oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniej/go 

* oraz jego publikację w celu realizacji ww. Konkursu oraz promocji  działań w kontekście ochrony 

środowiska na terenie powiatu bytowskiego, zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi                 

w Regulaminie Konkursu. 

Zgoda zostaje udzielona na czas trwania Konkursu, a w przypadku uzyskania statusu Laureata Konkursu 

lub uzyskania przez Uczestnika wyróżnienia w Konkursie na czas wykorzystywania przez Organizatora 

konkursu Pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa w Regulaminie Konkursu. 

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

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*) 

*niepotrzebne skreślić 

 

10. Klauzula informacyjna: 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również RODO  informuję, iż: 

10) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bytowski, reprezentowany przez  

Zarząd Powiatu z siedzibą przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 00 00, e-mail: 

starostwo@powiatbytowski.pl 

11) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 00 00. 

12) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

c) realizacji zadań w interesie publicznym  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku 

z ustawą o samorządzie powiatowym 

d) realizacji Konkursu „Chroniąc środowisko, zacznijmy od siebie” dla twórców video z terenu 

powiatu bytowskiego, realizowanego w ramach w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

bytowskiego na 2022 r. 



13) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym instytucja pośrednicząca (Marszałek 

Województwa Pomorskiego, LGR, ARiMR) bądź podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie na podstawie zawartej umowy; 

14) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie, nie krócej 

jednak niż przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zasadą trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych; 

15) przysługuje Pani/Panu: 

− prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych; 

− prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź 

nieprawidłowe; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO; 

ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

16) wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w interesie publicznym 

bądź w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, nie przysługuje 

Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 

− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) gdyż podstawą prawną  

przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.   

17) Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem koniecznym, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy; 

18) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

…………………………………….……………. 

(data i podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia*) 

*niepotrzebne skreślić 

 


