Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu Graficznego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 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) – RODO,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie
Graficznym EURES-TriRegio organizowanym przez DWUP.
Jednocześnie mam świadomość, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe są
następujące: Tomasz Dębicki e-mail: iod@dwup.pl;
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie Graficznym na
podstawie art.6 ust.1 lit. a), b) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
4) odbiorcami moich danych osobowych są odbiorcy usług Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy oraz partnerzy DWUP Partnerstwa EURES TriRegio;
5) moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: Umowy Ramowej Partnerstwa EURES TriRegio „Eures
w regionach przygranicznych na lata 2014 – 2020”;
6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat;
7) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie
Graficznym. Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niespełnienie wymagań formalnych udziału w Konkursie;
11) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.

Data i czytelny podpis
………………………………….
Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ przedstawiciela ustawowego

