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       Kielce, dnia      

 

 

 

(imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) 

oraz Rozporządzeniem 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 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w zakresie 

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Hackathon Idea Kielce 2019” zgodnie z regulaminem 

umieszczonym na stronie internetowej http://hackathon.kielce.eu/ 

 

 

 

(podpis) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

http://hackathon.kielce.eu/
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-

303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych 

osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres 

e-mail iod@um.kielce.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia uczestnictwa 

w podejmowanych działaniach promocyjno-informacyjnych Hackhaton Idea Kielce 2019 na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi 

na rzecz administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych 

w przepisach RODO. 

5. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wizerunku - przez cały okres 

na realizacji działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Hackhatonu Idea Kielce 2019, 

a po ich zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji 

przez czas określony w odrębnych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: w zakresie wizerunku jest dobrowolne, 

jednakże w przypadku braku zgody odnośnie wykorzystania wizerunku nie będzie możliwe 

wzięcie udziału w Hackhatonie Idea Kielce 2019 oraz w działaniach promocyjno –

informacyjnych dotyczących Hackhatonu Idea Kielce 2019      

         

 

         (podpis) 
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