
„Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia”

Karta zgłoszenia do konkursu na stworzenie logo/ znaku graficznego

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu zgłaszającego

Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

Opis projektu (max. 3000 znaków)

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję warunki w nim zawarte.

……………………………………                                                                                                     ………………………………
   Miejscowość i data          Podpis

Projekt Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia. 
UDA-POWR.04.03.00-00-0082/17



Obowiązek Informacyjny 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu przez Ośrodek

Wspierania Organizacji Pozarządowych

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Wspierania  Organizacji
Pozarządowych  (dalej:  „ADMINISTRATOR”),  z  siedzibą:  ul.  Modlińska  6/lok.  U3,  15-066
Białystok.  Z Administratorem można  się  kontaktować pisemnie,  za  pomocą  poczty tradycyjnej  na
adres: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a
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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4.  Przetwarzanie  odbywa  się  w  związku  z  udziałem  w   konkursie  Projekt  Hajnówka  OdNowa
Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia, którego przedmiotem jest  wyłonienie
projektu identyfikacji wizualnej produktu regionalnego (przedmiotu lub usługi) identyfikowanego z
miastem Hajnówka i Regionem Puszczy Białowieskiej  w szczególności  zgłoszeniem uczestnictwa,
udziału w konkursie, publikacji wyników, odbioru przyznanych nagród, zdjęć oraz publikacji relacji z
wydarzenia na stronie internetowej.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez, wystawców.
6.  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących  archiwizacji).  Dane,  których  nie  ma  obowiązku  przechowywać,  będą  niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.  Skargę  na  działania  Administratora można  wnieść  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.
11.  Podanie  danych osobowych  jest  wymogiem do wzięcia  udziału w konkursie.  Ich nie  podanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.

……………………………………… ………………………………………………..
/Miejscowość i data/      /podpis/
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