Załącznik nr 2
Zgody na publikowanie danych osobowych na stronach internetowych oraz
publikowanie danych osobowych w materiałach informacyjno-promocyjnych UMWL
(Każdą z poniższych zgód można wycofać m.in. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail:
drpo@lubelskie.pl w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na publikowanie danych osobowych na stronach
internetowych lub w materiałach informacyjno-promocyjnych UMWL, nie wywołuje skutków w stosunku do danych
zawartych w opracowanych materiałach przed wycofaniem zgody)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) wyrażam
dobrowolną zgodę (niewyrażenie poniższych zgód nie wpływa na możliwość wzięcia udziału
w 3. edycji Konkursu „Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę”
– dalej jako „Konkurs”) na:


nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych (rpo.lubelskie.pl oraz lubelskie.pl)
danych osobowych Uczestnika Konkursu …………………………………… w postaci:
wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości
wręczenia nagród w Konkursie, imienia i nazwiska, autorstwa pracy zgłoszonej do
Konkursu, nazwy szkoły do której uczęszcza oraz w przypadku otrzymania - informacji
o otrzymanej nagrodzie lub wyróżnieniu w Konkursie, przez okres 10 lat w celu
informowania o wynikach Konkursu, promocji Konkursu oraz Funduszy Europejskich.

………………………………
(miejscowość, data)



………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

nieodpłatne publikowanie w materiałach informacyjno-promocyjnych UMWL (m.in.
w Biuletynie „Puls Regionu”, gazecie „Lubelskie.pl”, artykułach sponsorowanych
w regionalnej i lokalnej prasie) danych osobowych Uczestnika Konkursu w postaci:
wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości
wręczenia nagród w Konkursie, imienia i nazwiska, autorstwa pracy zgłoszonej do
Konkursu, nazwy szkoły do której uczęszcza, oraz w przypadku otrzymania - informacji
o otrzymanej nagrodzie lub wyróżnieniu w Konkursie w celu informowania o wynikach
Konkursu, promocji Konkursu oraz Funduszy Europejskich.

………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

