
Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

określającego zasady i tryb przyznawania
 oraz pozbawiania nagród i  wyróżnień

 za wyniki sportowe oraz warunki 
i tryb przyznawania wyróżnień 

i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  zamieszczenie  przez  Gminę  Barczewo  mojego  wizerunku  utrwalonego 

podczas  Gali  Sportu,  którego  byłam/em  uczestnikiem,  na  stronie  i  podstronach:  portal.barczewo.pl  oraz 

facebook  

w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu i promocji Gminy Barczewo.

wyrażam zgodę

………………................................…………...... ..…………………………………………………
                                                                                                       
(miejscowość i data)



Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 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 Rozporzą
dzenie o Ochronie Danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 
Barczewo, reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

2. Nadzór  nad  prawidłowym  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  Gminie  Barczewo  sprawuje  Inspektor 
Ochrony Danych dostępny pod adresem email: marcin.konieczny@gptogatus  .pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.31 ust.3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133)oraz art.6 ust.1 lit. RODO w celu wykonania zadania re
alizowanego  w  interesie   publicznym  tj.  postępowanie  w  sprawie  przyznania  nagród  
i  wyróżnień  oraz  opublikowanie  imienia  i  nazwiska  sportowca  i/lub  trenera  w  związku  z  informacją  
o przyznanej nagrodzie/wyróżnieniu na stronie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz mediach społecznościo
wych.

4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został we wnioskach, które stanowią załączniki 
do  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb  przyznawania  oraz  pozbawiania  nagród  
i  wyróżnień za wyniki sportowe oraz warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osią 
gnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX (366) 2021 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 25.11.2021r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Podmioty, którym Gmina Barczewo udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 
osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do ich sprostowania,  
prawo ograniczenia danych, prawo usunięcia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgo
dy przed jego cofnięciem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.  
Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie brak możliwości 
rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie da
nych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Przetwarzanie danych  osobowych kandydata nie będzie odbywać się  w sposób zautomatyzowany  
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.

…………………………………..

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą

*Niepotrzebne skreślić
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