
Załącznik nr  2  

do Regulaminu Konkursu  

pn.  Młody przedsiębiorca –  pomysł na biznes  

z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

dot. Konkursu pn.  Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes  

z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości.  

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestn ików konkursu jest Prezydent 

Miasta Konina z siedzibą przy placu Wolności 1, 62 -500 Konin.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: 

iod@konin.um.gov.pl.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przechowywane do czasu 

rozl iczenia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 

2017-2019 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji .   

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników kampanii nastąpi w celu 

realizacji  ustawowych zadań urzędu, jest zgodne z prawem i spełnia 

warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 l it. c oraz art. 9 ust.  2 l it . g 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –  dane osobowe są 

niezbędne dla realizacj i Programu W spierania Przedsiębiorczości w Koninie 

na lata 2017-2019 Uchwala Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 

2016 roku.  

5. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu  będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa .  



6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych uczestników 

konkursu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu  

przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie  

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia 

zgody. 

8. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości  udziału w konkursie .  

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną.  

 

 

………………………………    ……………………………….  

(miejscowość, data)                         (czytelny podpis)  

(w przypadku osób niepełnoletn ich 

k lauzulę  podpisuje opiekun prawny)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

dot. Konkursu pn.  Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes  

z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości.  

 

 

Na podstawie z art.  6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

 i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 

f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ja niżej 

podpisana(y)……………………………………………………….wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….. .,  

w celu wzięcia udziału w Konkursie pn.  Młody przedsiębiorca – pomysł 

na biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości , w tym w 

szczególności: publikacj i wizerunku, danych  osobowych (imienia, nazwiska , 

nazwy szkoły i  klasy) i osiągnięć na stronach internetowych Urzędu 

Miejskiego w Koninie (www.konin.pl ; www.gospodarka.konin.pl ), na 

Facebooku oraz wykorzystania tych danych w materiałach informacyjnych  

i promocyjnych, np. folderach, biuletynach w zakresie koniecznym do 

realizacji  zadania.  

  

 

 

 

………………………………    ……………………………….  

(miejscowość, data)                         (czytelny podpis)  

(w przypadku osób niepełnoletn ich 

k lauzulę podpisuje opiekun prawny)  

 

http://www.konin.pl/
http://www.gospodarka.konin.pl/

