
                                                                                                                                  
 

 

 

Załącznik nr1 

do wniosku 

 

 

……………………………………. 

                    miejscowość, data 

 

 

ZGODA 

na wykorzystanie wizerunku 

oraz przesyłanie informacji 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ...................................................................................................,  

 

* wyrażam dobrowolną zgodę na publikację mojego wizerunku przez Organizatora 

Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni 

dla Wielkopolski” edycja 2020, w celu działań informacyjno-promocyjnych konkursu. 

 

* wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o działaniach Organizatora 

Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni 

dla Wielkopolski” edycja 2020, w celu promocji i upowszechniania Marki Wielkopolska. 

 

* wyrażam zgodę na udostępnienie Organizatorowi Konkursu niezbędnych danych i 

materiałów promocyjnych (w tym logotyp) swojej firmy w celu zamieszczenia ich w publicznie 

dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) 

dotyczących udziału w Konkursie oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu. 

 

 

        ……………………………………… 

        (czytelny podpis) 

 

* - proszę zaznaczyć wybrane zgody i złożyć podpis, brak zaznaczenia jest równoznaczny z 

brakiem zgody. 

 



                                                                                                                                  
 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 
1) Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu reprezentowany przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2) Dane osobowe zawarte w formularzu wniosku, będą przetwarzane w celach: 

a) promocji najlepszych innowacyjnych wdrożonych produktów/usług w obszarach 

inteligentnych specjalizacji Wielkopolski w związku z Konkursem o Nagrodę Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski; 

b) upowszechnienie wielkopolskich inteligentnych specjalizacji w skali kraju i świata;  

c) archiwizacji. 

3) Dane osobowe przetwarzamy w związku z: 

a) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

b) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie publikacji wizerunku oraz 

otrzymywania informacji o działaniach Organizatora Konkursu.  

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do roku 2026 włącznie, zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną. 

6) Wyrażenie zgody na publikację wizerunku w celu promocji Konkursu o Nagrodę Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest dobrowolne. 

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych. 

8)    Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. 

9)        Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, gdy dane te są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12) Państwa dane osobowe będą udostępniane:  

a) Kapitule Konkursu; 

b) w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz 

elektronicznych) dotyczących udziału w Konkursie oraz na stronach internetowych 

Organizatora Konkursu, o ile wyrazili Państwo na to zgodę; 

c) podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i 

wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania 

przesyłek pocztowych. 

13) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 


