
Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie kandydata do nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste serce” 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:  
1. Dane osobowe podane przez uczestnika nagrody ,,Czyste serce” będą przetwarzane przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego z siedzibą i adresem al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. W celu 
skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel.  (41) 342 12 32 ,   

781 811 404 lub napisać na adres e-mail: gwoj09@kielce.uw.gov.pl, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych adres: 
iod@kilece.uw.gov.pl . 

2. Dane osobowe podane przez uczestnika we wniosku lub później w trakcie trwania Konkursu, będą 
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 
Konkursu wraz ze zdjęciami z gali na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;   

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie 
Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację 
dokumentów;  

4. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom;  
5. osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych;  

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;  

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem;  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, lub gdy 
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 
interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane.  

 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  
 

 

 

……………………………………………………… 
Podpis kandydata 
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