
Załącznik nr 4 do Regulaminu 
Oświadczenie osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i wykorzystanie wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej 
  
Ja niżej podpisany/-a ………………………………………. urodzony/a (dd-mm-rrrr) …………… 
oświadczam, że w związku z utrwaleniem mojego wizerunku w pracy konkursowej złożonej 
przez Pana/Panią …………………………………………………………………………………….. 
w Konkursie „Świat się kręci wokół wsi” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, moich 
danych osobowych w następującym zakresie: 

1) imię i nazwisko; 
2) data urodzenia; 
3) wizerunek — w razie, gdy praca konkursowa zawierająca mój wizerunek została 

nagrodzona lub wyróżniona. 
Wyrażam zgodę, aby dane osobowe, o których mowa powyżej, były przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu; 
2) wyłonienia laureatów Konkursu; 
3) przyznania i wypłaty nagród lub wyróżnień; 
4) udostępnienia informacji o wynikach Konkursu; 
5) wykorzystania wizerunku – w przypadku wręczenia nagrody przez przedstawiciela 

Organizatora oraz w przypadku upowszechniania w przestrzeni publicznej 
i w mediach (w tym m.in. w: prasie, radio, telewizji, Internecie, w tym w mediach 
spo łecznościowych, publikacjach dotyczących Konkursu, materia łach 
promocyjnych, informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych); 

6) możliwego zgłaszania filmu do innych konkursów (w tym konkursów 
międzynarodowych) lub do publikacji międzynarodowych; 

7) realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 
dokumentacji przez Organizatora. 

…………………………………  ……………………………………………………….. 
(Miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestnika, a w przypadku osoby 

małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną do niniejszego oświadczenia Informacją 
o przetwarzaniu danych osobowych osoby trzeciej oraz rodziców lub opiekunów prawnych 
osoby trzeciej, której wizerunek został utrwalony w pracy konkursowej złożonej w Konkursie. 

…………………………   ………………………………………..................... 
Miejscowość i data (czytelny podpis Uczestnika, a w przypadku osoby 

małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
Załącznik do oświadczenia: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby trzeciej, której wizerunek został utrwalony 
w pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu „Świat się kręci wokół wsi” 



Załącznik do oświadczenia osoby trzeciej  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby trzeciej, której wizerunek został 
utrwalony w pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Świat się kręci wokół 
wsi” 
1. 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), (dalej: „RODO”), Organizator informuje, 
co następuje. 

2. Administratorem danych osobowych osób trzecich, a kiedy ma to zastosowanie, także 
ich rodziców lub opiekunów prawnych, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
możliwy pod numerem tel. (22) 623-26-25 lub adresem e-mail: iod@minrol.gov.pl. 

4. Dane osobowe osób trzecich, a kiedy ma to zastosowanie, także ich rodziców lub 
opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie ich zgody zawartej w złożonym 
oświadczeniu, w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu; 
2) wyłonienia laureatów Konkursu; 
3) przyznania i wypłaty nagród i wyróżnień; 
4) udostępnienia informacji o wynikach Konkursu; 
5) wykorzystania wizerunku w razie, gdy praca Konkursowa zawierająca 

wizerunek osoby trzeciej zostanie nagrodzona lub wyróżniona – 
w przypadku wręczenia nagrody przez przedstawiciela Organizatora oraz 
w przypadku upowszechniania w przestrzeni publicznej i w mediach (w 
tym m.in. w: prasie, radio, telewizji, Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych, publikacjach dotyczących Konkursu, materiałach 
promocyjnych, informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych); 

6) możliwego zgłaszania filmu do innych konkursów (w tym konkursów 
międzynarodowych) lub do publikacji międzynarodowych; 

7) realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 
dokumentacji przez Organizatora. 

5. Ponadto dane osobowe, o których mowa w oświadczeniu, będą przetwarzane zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. e RODO na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.) oraz na podstawie 
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rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 
krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148), o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) w celu: 

1) uzyskania refundacji poniesionych kosztów na realizację operacji w 
ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

2) informowania i rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, 
w tym zamieszczania informacji na portalu Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich oraz tworzenia sieci kontaktów za pośrednictwem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 

6. Dane osobowe osoby trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie, także jej rodzica lub 
opiekuna prawnego, obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wizerunek będą 
udostępnione członkom Komisji Konkursowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań wynikających z Regulaminu. 

7. Dane osobowe osoby trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie, także jej rodzica lub 
opiekuna prawnego, mogą być ponadto przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora oraz osobom lub podmiotom, które mają prawo 
uzyskać te dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), w szczególności w oparciu o ustawę 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176) oraz podmiotom zaangażowanym w realizację zadań w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w 
ust. 4. 

8. Dane osobowe osoby trzeciej, w szczególności wizerunek mogą być również 
przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i 
Islandię), z uwagi na przewidzianą publikację tego wizerunku na profilu Organizatora 
na portalach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Instagram, Twitter itp. i 
w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerach wyżej wymienionych 
serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich. 

9. Dane osobowe osoby trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie, także jej rodzica lub 
opiekuna prawnego, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub 
do czasu wycofania zgody wyrażonej w oświadczeniu lub przez okresy przewidziane 
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji 
określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora 



w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń 
przysługujących Organizatorowi w stosunku do nich. 

10. Zgoda wyrażona w oświadczeniu może być cofnięta w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ale jest równoznaczne z brakiem możliwości 
dalszego wykorzystywania nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej. 

11. Podanie danych osobowych osoby trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie także jej 
rodzica lub opiekuna prawnego, jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne do realizacji 
celu, w którym są zbierane. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie 
brak możliwości wypłaty Uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia. 

12. W odniesieniu do danych osobowych osoby trzeciej decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22. RODO. 

13. Osobie trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie, jej rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, 
przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach 
określonych w RODO. Przysługuje im także prawo do przeniesienia tych danych. 

14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osoby trzeciej lub jej 
rodzica lub opiekuna prawnego narusza przepisy RODO, osobie, której dane są 
przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 


