
Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 6 i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. 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 L 119, s. 1) – 

dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

…………………………………………………….………………………… w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

na filmik edukacyjny „Zachowania proekologicznego w miejscu pracy” oraz udostępnienia informacji 

o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja 

Centrum Umiejętności Praktycznych ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

…………………………………. ……...………..………………..…………………….. 
data (czytelny podpis uczestnika konkursu) * 

 
 

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami: 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – dalej RODO - informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Umiejętności 
Praktycznych,  
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, e-mail biuro@cup.org.pl nr telefonu 513-33-66-03, a w jej 
imieniu Prezes Zarządu Fundacji, dane kontaktowe jak wyżej. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu zatrudnienia na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt. b i c) RODO, przepisów kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1383 z późn. zm.) oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 217 z późn. zm.). 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 
nie będą też przetwarzane w formie profilowania.  

8. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane, gdy upłynie obowiązkowy okres ich 
przechowywania (obecnie 50 lat). 

 
 
*W przypadku  osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez uczestnika i jej prawnego opiekuna.



 


