
Załącznik do Regulaminu  

konkursu plastycznego pt. 

„Bądź bohaterem –  

zmieniaj miasto z Koszalińskim 

Budżetem Obywatelskim” 

 

Karta zgłoszenia 

do konkursu plastycznego 

pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego autora pracy (dotyczy osób niepełnoletnich): 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

Klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

Imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie wyników 

konkursu: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 

Oświadczam, że zgłaszając pracę w konkursie przekazuję prawa autorskie Urzędowi Miejskiemu 

w Koszalinie do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. 

 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis autora lub opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej Karcie 

przez Urząd Miejski w Koszalinie dla potrzeb związanych z konkursem plastycznym pt. „Bądź 

bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” 

 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis autora lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta 

Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl 

 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki 

Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl 

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz § 

16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015r z późn. zm. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom takim jak: media.  

 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do 31.10 2023 

roku a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

6. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO gdyż przetwarzanie 

nie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

 

7. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych 

osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane 

przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

Koszalin, dnia 1 września 2022 roku 


