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Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE 

do XXVIII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych” 

Wrocław  

 

We wrocławskiej edycji Jury Konkursu dokona wyboru na podstawie analizy kart zgłoszeniowych 

zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Decyzja o przebiegu drugiego etapu 

konkursu w formie rozmów z kandydatami zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 
 

PROSIMY O KOMPUTEROWE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY 
(ułatwi to pracę Komitetu Konkursowego, który dokonuje analizy wniosku) 

 

Data złożenia wniosku  

DANE UCZESTNIKA 

Imię/imiona i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres e-mail  Telefon  

Szkoła i klasa (prosimy podać 

pełną, oficjalną nazwę szkoły) 

 

Okres działalności 

wolontaryjnej (ile lat) 

 

Informacja o tym, czy i kiedy 

uczestnik brał udział w 

poprzednich edycjach Konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych” 

 

 

 

KATEGORIA, W KTÓREJ 

STARTUJE UCZESTNIK  

(ZAZNACZ „X”) 

 ÓSEMECZKA (klasy 4-6 SP) 

 ÓSEMKA JUNIOR (klasy 7-8 SP) 

 ÓSEMKA SENIOR (klasy 1-5 szkół ponadpodstawowych) 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko  

Instytucja  

Adres instytucji  

Adres e-mail zgłaszającego  Telefon  

Kim zgłaszający jest dla 

uczestnika? 

(nauczyciel / rodzic / 

koordynator itp.) 
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OPIS DOKONAŃ UCZESTNIKA   

- wypełnia osoba zgłaszająca uczestnika 

- ze szczególnym uwzględnieniem działań w roku szkolnym 2020/2021* 

- minimum 2000 znaków ze spacjami 

 

*W analizie wniosku będą brane pod uwagę jedynie działania z roku szkolnego 2020/2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

............................................................................... 
          data i czytelny podpis Zgłaszającego 
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CHARAKTERYSTYKA WŁASNA UCZESTNIKA   

- wypełnia uczestnik konkursu 

- opis działań wolontaryjnych w roku szkolnym 2020/2021 oraz krótka informacja o wcześniejszej 

działalności 

- minimum 2000 znaków ze spacjami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................................................ 

               data i czytelny podpis Uczestnika 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: OPINIE/REKOMENDACJE/PODZIĘKOWANIA (maksymalnie 3, za 

rok szkolny 2020/2021) oraz ZDJĘCIE KANDYDATA w formie elektronicznej. 

 
Rekomendacje powinny zawierać uzasadnienie zgłoszenia uczestnika do konkursu (charakterystykę 
wolontariusza, jego charakter /opis dokonań/opinię). Dokumenty wystawione mogą być przez organizacje,  

z którymi współpracuje wolontariusz lub przez osoby, które skorzystały z jego działalności. Prosimy nie 

dołączać więcej niż 3 rekomendacje. 
 

Do formularza należy dołączyć zdjęcie uczestnika. Osoby, które dostarczą papierową wersję zgłoszenia, 

także proszone są o dosłanie zdjęcia w mailu, na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl,  

w tytule: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”.  

 

Wytyczne techniczne zdjęcia:  

 

 zdjęcie profilowe, jak do legitymacji 

 zdjęcie o rozmiarach min. 500×625 pikseli 

 format zdjęcia to JPG lub TIF 

 rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi 

 tło zdjęcia musi być jasne, a najlepiej białe 

 na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty 

 plik ze zdjęciem musi być podpisany w następujący sposób: < imie >_< nazwisko >.jpg 

          (bez polskich znaków) 
 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

(wypełnia osoba, która ukończyła 16 lat) 

 

Ja niżej podpisany/a .................................................... (imię i nazwisko), oświadczam że: 

 

□ Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, spełniam jego wymagania oraz akceptuję 

wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.  

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, jednocześnie wyrażam 

zgodę na rejestrowanie i utrwalanie mojego wizerunku podczas uczestnictwa w Konkursie.  

W związku z powyższym udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego  

ich zatwierdzania.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, 

za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną 

przez Fundację „Świat na Tak” w związku z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz 

wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem 

na stronach internetowych Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na Tak” oraz podmiotów  

z nim współpracujących (m.in. www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl, 

www.wolontariat.wroclaw.pl) w celu informowania o udziale w Konkursie oraz w ramach promocji 

i upowszechniania Konkursu, w tym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

 

□ W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie (tytuł: Nagrodzony lub Wyróżniony), wyrażam 

zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie podanych w karcie zgłoszenia, 

 w szczególności: imię i nazwisko, wizerunek na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących działalność 

Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na Tak” oraz podmiotów z nim współpracujących  

m.in. WCRS oraz Gminy Wrocław. 

□ W przypadku uzyskania tytułu Laureata Konkursu, wyrażam zgodę na umieszczenie moich 

danych osobowych w zakresie podanych w karcie zgłoszenia, w szczególności: imienia i nazwiska, 

wizerunku na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz  

w wydawnictwach promujących działalność Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na Tak” oraz 

podmiotów z nim współpracujących m.in. WCRS oraz Gminy Wrocław. 

Jednocześnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fundację „Świat na TAK” moich danych potrzebnych do przeprowadzenia eliminacji 

ogólnopolskich Konkursu, w tym wydania folderu oraz organizacji Ogólnopolskiego Finału 

Konkursu. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez podmioty współpracujące  z Fundacją „Świat 

na tak” m.in. WCRS oraz Gminę Wrocław wybranemu towarzystwu ubezpieczeniowemu moich 

danych: imienia i nazwiska oraz daty urodzenia w celu ubezpieczenia na czas wyjazdu  

na Ogólnopolski Finał Konkursu. 

 

□ W przypadku uzyskania tytułu Laureata reprezentującego Wrocław podczas eliminacji 

ogólnopolskich wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Fundację „Świat 

na TAK” moich danych potrzebnych do przeprowadzenia eliminacji ogólnopolskich konkursu:  

w tym imienia, nazwiska, numeru telefonu, adres e-mail, opisu działań. 

 

 
 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.wcrs.wroclaw.pl/
https://wolontariat.wroclaw.pl/
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□ Zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną RODO 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Świat na Tak”, z siedzibą w Warszawie (dalej: 

my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl, 
- telefonicznie: tel. (22) 629 35 75.  

 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl. 
 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe podane w karcie zgłoszenia w celu  zorganizowania konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych”, a także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu 

tego konkursu jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas organizacji Konkursu oraz wykorzystywania materiałów 

informacyjnych a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. 

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

 Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu – 

organizatorowi wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”, 

 Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
 

 

 

 

 
........................................................ 

data i czytelny podpis Uczestnika 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

 

 

 

Ja niżej podpisany .................................................... (imię i nazwisko), oświadczam że: 

 

 

□ Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie przewidziane w nim 

warunki.  

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki  

…………………………………………………………………………………………….………………………………… (imię i nazwisko) 

 w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jednocześnie oświadczam, że spełnia on/ona jego 

wymagania. 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

syna/mojej córki dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 

jednocześnie wyrażam zgodę na rejestrowanie i utrwalanie wizerunku mojego 

syna/mojej córki podczas uczestnictwa w Konkursie. W związku z powyższym udzielam 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań wizerunku 

mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, za 

pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną 

przez Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na Tak” oraz podmioty z nim współpracujące, 
m.in.  WCRS oraz Gminy Wrocław w związku z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz 

wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem 

na stronach internetowych Organizatora konkursu Fundacji „Świat na TAK”  oraz podmiotów z nim 

współpracujących (m.in. www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl, www.wolontariat.wroclaw.pl)  

w celu informowania o udziale w Konkursie oraz w ramach promocji  

i upowszechniania Konkursu, w tym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.   

 

□ W przypadku otrzymania przez mojego syna/moją córkę tytułu Wyróżnionego (w kategorii 

Ósemka), bądź Nagrodzonego (w kategorii Ósemeczka), wyrażam zgodę na umieszczenie jej/jego 

danych osobowych w zakresie podanych w karcie zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, 

wizerunek na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz 

w wydawnictwach promujących działalność Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK”  oraz 

podmiotów z nim współpracujących, m.in. WCRS oraz Gminy Wrocław. 

□ W przypadku uzyskania mojego syna/moją córkę tytułu Laureata Konkursu (w kategorii 

Ósemka), wyrażam zgodę na umieszczenie jego/jej danych osobowych w zakresie podanych  

w karcie zgłoszenia, w szczególności: imienia i nazwiska, wizerunku na stronie internetowej, 

portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących 

działalność Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK” oraz podmiotów z nim 

współpracujących, m.in. WCRS oraz Gminy Wrocław. 

Jednocześnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez 

Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK” niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji 

ogólnopolskich Konkursu: w tym wydania folderu oraz organizacji Ogólnopolskiego Finału 

Konkursu. 

 

□ W przypadku uzyskania przez mojego syna/moją córkę tytułu Laureata reprezentującego 

Wrocław podczas eliminacji ogólnopolskich (w kategorii Ósemka) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora konkursu Fundacji „Świat na TAK”  jego/jej danych 

niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji ogólnopolskich konkursu: w tym imienia, nazwiska, 

numeru telefonu, adresu e-mail, opisu działań. 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.wcrs.wroclaw.pl/
https://wolontariat.wroclaw.pl/
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□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO. 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Świat na Tak”, z siedzibą w Warszawie (dalej: 

my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl, 
- telefonicznie: tel. (22) 629 35 75.  

 

     2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl. 
 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe podane w karcie zgłoszenia w celu  zorganizowania konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych”, a także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu 

tego konkursu jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas organizacji Konkursu oraz wykorzystywania materiałów 

informacyjnych a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. 

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

 Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu – 

organizatorowi wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”, 

 Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
 
 

 
 

...................................................................................... 
data i czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika*  

 
*nie dotyczy uczestników pełnoletnich 
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OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................ 

(imię i nazwisko), oświadczam że: 

 

□ Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję wszystkie przewidziane w nim 

warunki. 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb związanych z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, jednocześnie wyrażam zgodę 

na rejestrowanie i utrwalanie mojego wizerunku podczas uczestnictwa w Konkursie.  

W związku z powyższym udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. 

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, za 

pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną 

przez  Fundację „Świat na Tak” w związku z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz 

wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem 

na stronach internetowych Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK” oraz podmiotów z nim 

współpracujących, (m.in. www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl, www.wolontariat.wroclaw.pl)  

w celu informowania o udziale w Konkursie oraz w ramach promocji i upowszechniania Konkursu, 

w tym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 
 

□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Świat na Tak”, z siedzibą w Warszawie (dalej: 

my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl, 
- telefonicznie: tel. (22) 629 35 75.  

 

     2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl. 
 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe podane w karcie zgłoszenia w celu  zorganizowania konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych”, a także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu 

tego konkursu jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

     4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas organizacji Konkursu oraz wykorzystywania materiałów 

informacyjnych a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. 

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

 Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu – 

organizatorowi wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”, 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.wcrs.wroclaw.pl/
https://wolontariat.wroclaw.pl/
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 Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych. 

 

      7. Prawo do wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
 

 

 
................................................................ 

data i czytelny podpis Zgłaszającego 

 

 
 


