
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Zgłoszenie udziału w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską organizowanego 

przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 
 

Imię  

Nazwisko   

Dane kontaktowe 
(adres do 

korespondencji lub/i 
adres poczty 

elektronicznej, 

telefon)  

 

Tytuł pracy   

Rodzaj pracy 

(licencjat, inżynier, 

magister, doktorat)  

 

obszar pracy (proszę 

wskazać obszar 

zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do 

regulaminu)  

 

 
Informacja dotycząca RODO: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) 
informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z  siedzibą przy ul. 

Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: 

bip.metropoliagzm.pl. 

2) Został wyznaczony  inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl, 
pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej. 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu, w szczególności: rejestracji/ zgłoszenia, oceny i przyznania nagród 
oraz działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu; 

b) archiwizacji. 
4) Dane są przetwarzane na podstawie: 

a) niezbędności przetwarzania do o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim 

jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru GZM (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
b) niezbędności przetwarzania wynikającego z obowiązku administratora w zakresie archiwizacji 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5) W określonych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

b) dostawcom usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie ( w zakresie 
korespondencji tradycyjnej), wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych 

wykorzystywanych w Metropolii (np. w szczególności w przypadku zastosowanego formularza 

elektronicznego do rejestracji, profile GZM w mediach społecznościowych), obsługa archiwalna. 
6) Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi albo do wyrażenia 

skutecznego sprzeciwu wobec ich  przetwarzania. 

8) Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych: 
i) dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, 

ii) żądania ich sprostowania, 

iii) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
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iv) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem umownym. Jeżeli ich nie podasz Twoje 
zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone. 

10) Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Oświadczenie dotyczące wizerunku: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez organizatora konkursu tj. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na potrzeby, 

realizacji oraz promocji konkursu.  

 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być 

cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

konkursu oraz w celach informacyjnych.  

 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie      w 

Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może 

być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych.  

 

         - podpis -  

 


