
    Załącznik nr 1  do Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  

 

Dane Uczestnika Konkursu 

Imię  

Nazwisko  

Adres korespondencyjny  

E-mail  

Telefon  

 
  

 
 

Informacje dotyczące promocji projektu 

Nazwa zadania 

zgłoszonego do budżetu 

obywatelskiego, którego 

dotyczy promocja 

 

Oświadczenia 

 

□        Oświadczam, że jestem autorem projektu zgłoszonego 

do realizacji w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego* 

 

lub 

 

□     Posiadam zgodę autora projektu zgłoszonego do realizacji 

w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego na uczestnictwo 

w Konkursie, którą przedkładam w załączeniu * 

 
 

Opis podjętych działań 

promocyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do niniejszego zgłoszenia załączam (np. fotografie, spot promocyjny, plakat itp.) 

1)…………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………… 

… 

 

* właściwe zaznaczyć 



Podając e-mail i numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz w celu zapewnienia szybkiej 

komunikacji niezbędnej do sprawnej organizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam 

prawo jej wycofania w każdym momencie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz mojego wizerunku, oraz wizerunku  innych osób ujętych w materiałach, w środkach 

masowego przekazu. 

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz mojego wizerunku, oraz wizerunku innych osób ujętych w materiałach, w celach 

promocyjnych dotyczących konkursu oraz budżetu obywatelskiego w całości i w części. 

3. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a także 

odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że materiały zostały samodzielnie przeze mnie 

przygotowane. 

4. Zgłoszone materiały nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku 

takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną. 

5. Oświadczam, że przenoszę na Organizatora - Urząd Miasta Raciborza w zakresie nieograniczonym 

jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do nadesłanych materiałów. 

6. Zapoznałem(-am) się z postanowieniami regulaminu konkursu pod nazwą „Konkurs na 

najciekawszą promocję projektu zgłoszonego do VII edycji budżetu obywatelskiego”, który w całości 

akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

 

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

data i podpis  

osoby składającej zgłoszenie 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 

119 poz. 1) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz, boi@um.raciborz.pl lub rozwoj@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0600. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu, ocena zgłoszonych do konkursu 

aranżacji, wyłonienie laureatów, ogłoszenie - w tym w środkach masowego przekazu – wyników 

konkursu, wydanie przyznanych w konkursie nagród. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym polegającym na promocji partycypacji społecznej i budżetu obywatelskiego oraz 

świadomości w zakresie wspólnego działania na rzecz Miasta Racibórz – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Na 

jej podstawie Pani/Pana zgłoszenie do konkursu będzie przechowywane i wykorzystywane na 

potrzeby organizacji konkursu. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pani/Pana dane będą 

udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom 

upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 

danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. W razie gdy przedłożone do konkursu 

zgłoszenie uzyska nagrodę,  Pani/Pana imię i nazwisko oraz nadesłane materiały zostaną 



opublikowane na stronie internetowej www.bo.raciborz.pl oraz w mediach lokalnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w tym przez okres 

wskazany w instrukcji kancelaryjnej. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane 

osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 

profilowane. 

 

Zapoznałem/am się z powyższą informacją. 
 

................................................................ 
podpis osoby składającej oświadczenie 
 


