ZAŁĄCZNIK NR 1.1.DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
DOTYCZĄCEGO KONKURSU
pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”
I.ZGODA NA PRZETWARZANIE PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE PT. „Koło ARiMR – w sercu wsi”
Wyrażż am żgodę/nie wyrażż am żgody* na prżetwarżanie prżeż Agencję Restrukturyżacji
i Moderniżacji Rolnictwa (żwaną dalej: „ARiMR”) ż siedżibą w Warsżawie, Al. Jana Pawła
II nr 70, 00-175 Warsżawa (adres do korespondencji: ul. Polecżki 33, 02-822
Warsżawa), jako administratora danych, moich danych osobowych w postaci:
wiżerunku i głosu żamiesżcżonego w materiale filmowym koła gospodynń wiejskich
........................................................................................................................................
(nażwa KGW)
***
w celu prżeprowadżenia Konkursu „Koło ARiMR – w sercu wsi” organiżowanego prżeż
ARiMR ukierunkowanego na spopularyżowanie dżiałalnosń ci koń ł gospodynń wiejskich
i wsparcia otrżymywanego prżeż nie ż budżż etu panń stwa, w tym udostępnienia
informacji o wynikach konkursu oraż materiału filmowego na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl oraż profilu ARiMR w mediach społecżnosń ciowych (Facebook,
YouTube).
**

**

w celu wykorżystania nagranń i prżygotowania publikacji i innych materiałoń w
informacyjnych i promocyjnych ARiMR, publicżnych preżentacji, na targach, wystawach
i innych impreżach o charakterże niekomercyjnym organiżowanych prżeż ARiMR,
dotycżących realiżacji prżeż ARiMR żadanń okresń lonych prżepisami prawa. Podanie
powyżż sżych danych jest dobrowolne, ale nieżbędne do realiżacji celoń w wskażanych
w tresń ci powyżż sżych żgoń d. Powyżż sże żgody możż na wycofacń w dowolnym momencie,
poprżeż prżesłanie „osń wiadcżenia o wycofaniu żgody” na adres korespondencyjny
Administratora danych ż dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres pocżty
elektronicżnej: info@arimr.gov.pl, iod@arimr.gov.pl. Wycofanie żgody nie wpływa
na żgodnosń cń ż prawem prżetwarżania, ktoń rego dokonano na podstawie żgody prżed
jej wycofaniem
*- niepotrżebne skresń licń .
**- żażnacżycń krżyżż ykiem w prżypadku wyrażż enia żgody
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II. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE
Osń wiadcżam, żż e wyrażż am żgodę na nieodpłatne użż ywanie, wykorżystanie
i rożpowsżechnianie mojego wiżerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wsżelkich
nosń nikach, w tym w postaci filmu, fotografii, prżeż Agencję Restrukturyżacji
i Moderniżacji Rolnictwa (ARiMR) na potrżeby organiżacji i prżeprowadżenia Konkursu
„Koło ARiMR – w sercu wsi”, w tym na rożpowsżechnienie fotorelacji ż wręcżenia
nagrody prżeż prżedstawiciela ARiMR oraż w prżypadku, gdy fotografia żawiera moń j
wiżerunek, na wykorżystanie fotografii prżeż Organiżatora Konkursu w celach promocji
dżiałanń ARiMR na rżecż rożwoju i unowocżesń niania rolnictwa oraż obsżaroń w wiejskich.
Niniejsża żgoda jest nieodpłatna, nie jest ogranicżona ilosń ciowo, cżasowo
ani terytorialnie.
Dla organiżacji i prżeprowadżenia konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi” oraż
wykorżystania nagranń prżeż Organiżatora Konkursu w celach spopularyżowania
dżiałalnosń ci koń ł gospodynń wiejskich i wsparcia otrżymywanego prżeż nie ż budżż etu
panń stwa, moń j wiżerunek możż e bycń użż yty do roń żż nego rodżaju form elektronicżnego
prżetwarżania, kadrowania i kompożycji, a takżż e żestawiony ż wiżerunkami innych
osoń b, możż e bycń użupełniony towarżysżącym komentarżem.
Niniejsża żgoda obejmuje wsżelkie formy publikacji, w sżcżegoń lnosń ci rożpowsżechnianie
w Internecie (w tym na stronie internetowej www.arimr.gov.pl) oraż profilu ARiMR
w mediach społecżnosń ciowych (Facebook, YouTube) oraż żamiesżcżenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podcżas publicżnych preżentacji, na targach,
wystawach i innych impreżach o charakterże niekomercyjnym organiżowanych prżeż
ARiMR, dotycżących realiżacji prżeż ARiMR żadanń okresń lonych prżepisami prawa.
Moń j wiżerunek nie możż e bycń użż yty w formie lub publikacji dla mnie obrażń liwej
lub narusżacń w inny sposoń b moich doń br osobistych.
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W żwiążku ż art. 14 Rożporżądżeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoń b fiżycżnych w żwiążku
ż prżetwarżaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prżepływu takich
danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoń lne rożporżądżenie o ochronie
danych) (Dż. Urż. UE L 119 ż 04.05.2016 r., str. 1, sprost: Dż. Urż. UE L 127 ż 23.05.2018
r., str. 2), żwanego dalej: „Rożporżądżenie”, Agencja Restrukturyżacji i Moderniżacji
Rolnictwa informuje, żż e:
1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”), jest Agencja
Restrukturyżacji i Moderniżacji Rolnictwa ż siedżibą w Warsżawie, Al. Jana Pawła II 70,
00-175 Warsżawa,
2) Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych możż na kontaktowacń się poprżeż
adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali
Agencji Restrukturyżacji i Moderniżacji Rolnictwa, ul. Polecżki 33, 02-822 Warsżawa,
3) Administrator wyżnacżył inspektora ochrony danych, ż ktoń rym możż e Pan/Pani
kontaktowacń się w sprawach dotycżących prżetwarżania danych osobowych oraż
korżystania ż praw żwiążanych ż prżetwarżaniem danych moich i mojego
dżiecka/podopiecżnego, poprżeż adres e-mail:iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora, wskażany w pkt 2 powyżż ej,
4) Pani/Pana dane osobowe pożyskane prżeż Administratora będą prżetwarżane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rożporżądżenia, tj. na podstawie udżielonej prżeże mnie
żgody na prżetwarżanie danych osobowych w następujących celach: w celu
prżeprowadżenia Konkursu „Koło ARiMR – w sercu wsi” organiżowanego prżeż
Dolnośląski OR ARiMR ukierunkowanego na spopularyżowanie dżiałalnosń ci koń ł
gospodynń
wiejskich
i udżielanego im ż budżż etu panń stwa wsparcia, w tym udostępnienia informacji o
wynikach konkursu oraż materiału filmowego koła gospodynń wiejskich na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl oraż profilu ARiMR w mediach społecżnosń ciowych
(Facebook, YouTube) oraż w celu wykorżystania nagranń i prżygotowania publikacji i
innych materiałoń w informacyjnych i promocyjnych ARiMR, publicżnych preżentacji, na
targach, wystawach i innych impreżach o charakterże niekomercyjnym organiżowanych
prżeż ARiMR, dotycżących realiżacji prżeż ARiMR żadanń okresń lonych prżepisami prawa.
5) Administrator będżie prżetwarżał następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych: wiżerunek, głos.
6) Odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogą bycń : osoby upoważż nione prżeż
Administratora w tym pracownicy ARiMR wybrani do prżeprowadżenia konkursu,
komisja konkursowa Administratora - Jury (dotycży wyłącżnie kompletnych żgłosżenń ),
pracownicy organoń w panń stwowych sprawujących nadżoń r nad dżiałalnosń cią ARiMR.
Ponadto, w prżypadku żwycięstwa w konkursie materiału filmowego, ż Pani/Pana
udżiałem, Pani/Pana dane osobowe mogą żostacń udostępnione m.in. podmiotom,
3

ktoń rym żostaną prżekażane publikacje żawierające nagrania konkursowe, podmiotom
korżystającym ż materiałoń w informacyjnych i promocyjnych ARiMR, użż ytkownikom
strony internetowej ARiMR oraż profilu ARiMR w mediach społecżnosń ciowych,
6) Pani/Pana dane osobowe będą prżechowywane prżeż okres nieżbędny do realiżacji
celoń w, o ktoń rych mowa w pkt 4 powyżż ej lub do cżasu odwołania żgody lub jej żmiany,
7) Administrator informuje, żż e w żwiążku ż prżetwarżaniem Pani/Pana danych
osobowych prżysługują następujące prawa: prawo dostępu do tresń ci danych osobowych,
prawo żż ądania ich sprostowania, usunięcia lub ogranicżenia ich prżetwarżania
w prżypadkach okresń lonych w Rożporżądżeniu. Ponadto, prżysługuje prawo
do prżenosżenia tych danych.
8) W prżypadku użnania, żż e prżetwarżanie Pani/Pana danych osobowych narusża
prżepisy Rożporżądżenia, prżysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Preżesa
Urżędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe Administrator użyskał od*:

........................................................................................................................................
(nażwa KGW)
*Należż y wskażacń żń roń dło pożyskania danych [nażwę KGW, od ktoń rego Administrator
użyskał dane].

OSŚ WIADCZENIE
Osń wiadcżam, żż e żapożnałem się ż klaużulą w żakresie prżetwarżania danych osobowych
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