
Ja, niżej podpisany/a/, …………………………………………………………………………………………………………………., wyrażam zgodę na: 
(imię i nazwisko) 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, wizerunku, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu przez 
Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim; dane będą wykorzystane dla potrzeb 
przeprowadzenia Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” i promocji twórczości literackiej oraz rozliczenia 
zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030, w ramach którego organizowany jest Konkurs. Wyrażam też zgodę na przekazanie moich danych osobowych 
dla Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych, w tym zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 
oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji. 

                                                                                                                  …………………………………………………………………… 
                                                                                                                                   (data i czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagranie wideo mojego wizerunku oraz bezterminowe jego wykorzystanie w publikacjach 
poświęconych Podlaskiemu Konkursowi Literackiemu „Piszemo po swojomu”, a także w innych publikacjach Stowarzyszenia 
„Podlaski Instytut Naukowy” i oraz partnera przy organizacji konkursu – Związku Ukraińców Podlasia w wersji papierowej i 
elektronicznej, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Oświadczam, że powyższa zgoda na 
fotografowanie i nagranie wideo mojego wizerunku i jego wykorzystanie udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. Niniejsze wyrażenie zgody na fotografowanie i nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku. 

                                                                                                                  …………………………………………………………………… 
                                                                                                                                     (data i czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 prawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku 
Podlaskim, ul. Kryniczna 14, 17-100 Bielsk Podlaski. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się 
skontaktować pod adresem: pninstytut@gmail.com; kontakt na nr tel. 664187538. 

2. Dane osobowe przetwarzane1 są dobrowolnie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO (wyrażona zgoda) oraz  art. 6 ust 1 
pkt c (obowiązek prawny ciążący na administratorze). 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia projektu związanego z organizacją Podlaskiego Konkursu Literackiego 
„Piszemo po swojomu”. 

4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażona została zgoda, będą przetwarzane bezterminowo lub do czasu 
wycofania zgody. 

5. Odbiorcą danych jest ww. Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do 
wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty 
świadczące usługi IT, obsługę prawną i księgową, współpracujące z Administratorem na ściśle określonych zasadach. Odbiorcami 
danych mogą być także organy i instytucje państwowe i samorządowe oraz podmioty udzielające wsparcia finansowego (m. in. 
dotacji) dla Administratora, w zakresie właściwym dla rozliczenia wsparcia finansowego (m. in. dotacji). 

6. Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów prawnie do tego 
upoważnionych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane nie będą profilowane. Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim 
„Piszemo po swojomu” . Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w ww. konkursie.  

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
                                                                                                                  …………………………………………………………………… 

                                                                                                                                             (data i czytelny podpis) 

                                                             
1

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 

taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 


