
Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu „Nagroda Wielkiego Redaktora”

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………

Telefon: ………………………………….…….…. 

E mail: ……………………………………………… 

1. Wyrażam  zgodę  na  zgłoszenie  przez  ……………………………………..  mojej
kandydatury do nagrody w organizowanym przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń
z siedzibą w Warszawie Konkursie „Nagroda Wielkiego Redaktora”.

2. Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Fundację  Sztuki
Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (dalej:  „Fundacja”),  adres:  ul.  Oskara
Sosnowskiego 4/30,02-784 Warszawa, w zakresie obejmującym w szczególności moje
imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, a w przypadku przyznania mi nagrody również
danych  niezbędnych  do  jej  przekazania  i  ewentualnego  rozliczenia  przez  Fundację
należności  publiczno-prawnych z tego tytułu obejmujących w szczególności  adres do
korespondencji,  identyfikator  podatkowy  (NIP  lub  PESEL),  datę  urodzenia,  nazwę  
i  adres  właściwego  urzędu  skarbowego  oraz  Oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych, numer rachunku bankowego, dla celów związanych z przeprowadzeniem 
i rozstrzygnięciem Konkursu „Nagroda Wielkiego Redaktora” oraz dotyczących promocji
działalności  Fundacji  i  informowania  o  jej  działalności,  zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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).  Oświadczam,  że  zapoznałam/-em  się,
znam i akceptuję zasady przetwarzania tych danych przez Fundację zamieszczone na
stronach od 2 do 4 niniejszego zgłoszenia oraz w Regulaminie Konkursu. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów w jakich zostały zebrane, w tym do mojego uczestniczenia w Konkursie.

4. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie
opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku przez Fundację we wszelkich
mediach,  oraz  nośnikach,  na  których  prezentowane  będą  informacje  związane  
z  Konkursem w  tym  w  prasie,  Internecie  i  wszelkich  materiałach  promocyjnych  
i informacyjnych. W szczególności wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia  
i  nazwiska  oraz  wizerunku  w  celu  informowania  (także  we  wszelkich  mediach)  
o  wynikach  Konkursu.  Niniejsza  zgoda  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo,  ani
terytorialnie.

5. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  „Nagroda  Wielkiego
Redaktora” i w pełni akceptuję jego warunki.

6. Oświadczam,  że aktualnie,  ani  w okresie  dwóch  lat  przed datą złożenia  niniejszego
oświadczenia nie byłem zatrudniony, ani nie miałem podpisanej umowy o współpracy,
bądź  świadczenia  usług  z  Fundacją  Sztuki  Kreatywna  Przestrzeń  z  siedzibą  
w Warszawie.                                              

   

       ……………………                              ………………………….…
          miejscowość i data                                                             podpis uczestnika konkursu



Postanowienia związane z ochroną danych osobowych
(Klauzula informacyjna RODO)

1. Poniższe postanowienia dotyczą̨ danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem
„Nagroda  Wielkiego  Redaktora”  (zwanym  dalej  „Konkursem”)  organizowanym  przez
Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Fundacją”). 

2. Osoba  zgłaszająca  chęć  uczestniczenia  w  Konkursie  (zwana  dalej  „Uczestnikiem”)
wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jej  danych  osobowych  (zwanych  dalej  „Danymi
Osobowymi”) pozyskanych przez Fundację w celu: 
a) promocji działalności Fundacji, 
b) informowania o działalności Fundacji, 
c) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 
d) przekazania nagrody, rozliczeń podatkowych i innych należności publicznoprawnych

(dotyczy Laureatów Konkursu),
e) rozpowszechniania  materiałów  promocyjnych  na  potrzeby  związane  z  realizacją

Konkursu,  w tym informowania  o wynikach Konkursu,  w tym także publikacji  tych
materiałów we wszelkich mediach, oraz nośnikach, na których prezentowane będą
informacje związane z Konkursem, w tym w prasie, Internecie i wszelkich drukach
promocyjnych.

3. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  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)
Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, Fundacja informuje Uczestnika, że: 
1) Administratorem Danych  Osobowych  jest  Fundację  Sztuki  Kreatywna Przestrzeń  

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”), adres: ul. Oskara Sosnowskiego 4/30,02-
784 Warszawa; 

2) W sprawach dotyczących danych osobowych można się̨  kontaktować́ pisemnie, za
pomocą̨:  poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Oskara  Sosnowskiego  4/30,02-784
Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro.fskp@gmail.com

3) Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego podanie Danych Osobowych ma
charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  realizacji  celów,  w  jakich  zostały
zebrane, w tym do uczestniczenia w Konkursie. Obowiązkowe jest podanie Danych
Osobowych,  których  przetwarzane  będzie  następować́  na  podstawie  przepisów
prawa,  bez  potrzeby  uzyskiwania  zgody  na  to  przetwarzanie,  a  skutkiem  ich
niepodania będzie brak możliwości  realizacji  Konkursu bądź́ uczestniczenia w nim
Uczestnika.

4) Fundacja będzie zbierała od wszystkich Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu;

5) Fundacja będzie zbierała ponadto od Laureatów Konkursu następujące dane:
a) adres do korespondencji,
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) datę urodzenia,
d) nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego oraz oddziału zakładu ubezpieczeń

społecznych,
e) numer rachunku bankowego (do przekazania nagrody pieniężnej);

6) Fundacja  przetwarza  Dane  Osobowe  na  poniższych  podstawach  prawnych  
i w poniższych celach: 
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Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

Obowiązki  wynikające  z  przepisów  prawa,  w  tym  przepisów  o
ubezpieczeniu  społecznym,  zdrowotnym,  rachunkowości,
przepisów podatkowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

Dochodzenie  roszczeń,  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  terenie
realizacji  Konkursu  przez  Fundację,  zapewnienie  ochrony
informacji oraz przestrzeganie tajemnic zawodowych, zapewnienie
obsługi  informatycznej,  finansowej  i  administracyjnej,
udostępnianie Danych Osobowych podmiotom upoważnionym do
tego na podstawie przepisów prawa. 

Art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO 

Określony w ust. 2 powyżej. 

4. Dane Osobowe mogą̨ zostać ́przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: 
1) audytor, doradca prawny lub finansowy, 

2) banki, 

3) inne podmioty zaangażowane w realizację działań́ związanych z Konkursem, 

4) podmioty realizujące usługi pocztowe.
5. Dane Osobowe będą przechowywane przez  okres,  w którym może mieć miejsce

kontrola  działań́  związanych  z  Konkursem  na  podstawie  przepisów  prawa.  Dane
Osobowe  będą  przechowywane  przez  dłuższy  okres  niż̇  wskazany  w  zdaniu
poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających zastosowanie przepisów prawa. W
zakresie  przetwarzania  Danych  Osobowych  w  oparciu  o  wyrażoną  zgodę.  Dane
Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Uczestnik ma prawo do: 
1) dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania Danych Osobowych, 

3) usunięcia Danych Osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 

6) przenoszenia Danych Osobowych. 
7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez

Instytut w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych). 

9. W  odniesieniu  do  zebranych  danych,  Fundacja  oświadcza  że  decyzje  nie  są
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Fundacja,  oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza
obszaru UE.

3


