
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ „GWIEZDNY KRĄG” 
 
 
 

kontakt@gwiezdnykrag.pl | http://gwiezdnykrag.pl/ | https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/  

Oświadczenie uczestnika konkursu 
 

Ja, niżej podpisany 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
□   Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg” 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w zakresie rozpowszechniania poprzez:  
udostępnianie na stronie internetowej, udostępnianie za pośrednictwem prasy, jak również 
zamieszczenie w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, archiwalnych, statystycznych 
promocyjnych i informacyjnych Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk. 
 
Administrator danych - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz 
w jakim celu, i jakimi sposobami, jest  Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A,  76-200 
Słupsk, tel. 59 842 56 74 e-mail: sekretariat@bgsw.pl .  
W sprawie konkursu można skontaktować się za pośrednictwem email: „kontakt@gwiezdnykrag.pl”  
<kontakt@gwiezdnykrag.pl> lub pisemnie na adres:  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  Słupsk ul. Partyzantów 
31 A; 76-200 Słupsk. 
Inspektor ochrony danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@bgsw.pl  

Cel przetwarzania - Dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”, a po jego zakończeniu w celu archiwizacji. 

Podstawa przetwarzania – Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli realizacja w interesie publicznym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej I Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad, a po zakończeniu Olimpiady zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO realizacja obowiązku prawnego w związku z ustawą 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
W przypadku przetwarzania wizerunku uczestnika podstawą przetwarzania jest zgoda uczestnika lub rw przypadku 
niepełnoletniego uczestnika zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO.  
Okres przechowywania danych - Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane, aż do ewentualnego 

wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej niż 2 lata. Pozostałe dane będą przechowywane przez cały okres organizacji 

Konkursu oraz 2 lata po jego zakończeniu. 

Odbiorcy danych – Dane osobowe będą udostępnione Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce w celu organizacji 

II i III etapu Olimpiady oraz do celów zakwaterowania, w uzgodnionych przypadkach. Twoje dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy. W 

przypadku upubliczniania wizerunku dane będą udostępniane wszystkim osobom korzystającym z mediów 

społecznościowych. 

Prawa osób - Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych 

przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać 

usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową.  

Informacja o wymogu podania danych - Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa i otrzymywania 

informacji o przyszłej Olimpiadzie.  

 
 
Data i podpis: …………………………… 
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