
Klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu „Wakacje bez uzależnień” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej reprezentowany przez Kierownika z siedzibą, ul. Ks. Stanisława 

Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo, tel. 297614015, e-mail: 

kancelaria@gops.goworowo.pl 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Goworowie możliwy jest pod adresem email: iod@gops.goworowo.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku Uczestnika 

Konkursu „Wakacje bez uzależnień” w przestrzeni publicznej i mediach na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze stron internetowych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres publikacji wizerunku 

w Internecie, 

6) 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych przez 
Administratora danych tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, 
reprezentowany przez Kierownika w celu opublikowania wizerunku Uczestnika Konkursu 
„Wakacje bez uzależnień” w przestrzeni publicznej i mediach. Oświadczam, że mam 
świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym 
czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania. 

 

……………………………………………………….………………………..………….. 
(data, czytelnie imię i nazwisko) 


