
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Projekt Poznań z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 14, 61-730 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000713763, nr NIP: 9721283197, REGON: 36928716800000. 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 - Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (RODO) w celu wykonania Umowy zawartej 
reprezentowanym podmiotem. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 
niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawarcia i 
wykonania Umowy zawartej z reprezentowanym podmiotem. 
 

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane: 
 

a. Imię i nazwisko, 
b. Nadesłana praca konkursowa. 
Dane osobowe będą przetwarzane do 31 grudnia 2022 roku. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: 
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 
RODO - w granicach art. 21 RODO. 
 
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich 
żądań przesłane pisemnie na adres: Stowarzyszenie Projekt Poznań, ul. Młyńska 14, 61-730 
Poznań. 
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
W oparciu o Pani/Pana dane Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
 
 



Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: 
a) jest autorem załączonych fotografii/nagrań wideo 
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, które to 
jako utwory fotograficzne/wideo pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są 
obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; 
c) zgadza się na opublikowanie prac na stronie www.projektpoznan.pl oraz w serwisach 
społecznościowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, 
d) zgadza się na opublikowanie prac na wystawie pokonkursowej na Toaście za Zwycięstwo 
wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem. 
 
……………………………….. 
Czytelny podpis i data 


