
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, a informacje zawarte we wniosku są zgodne 

z prawdą. 

 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, a informacje zawarte we wniosku są zgodne 

z prawdą. 
 

 

 

………………………………………..                   …….………………………………………. 
               Miejscowość, data                                         Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub osoby 

 upoważnionej do występowania w imieniu 

 Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 

 on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 

 prawnej 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury do Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”. 

 

 

 

………………………………………..                   …….………………………………………. 
               Miejscowość, data                                         Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub osoby 

 upoważnionej do występowania w imieniu 

 Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 

 on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 

 prawnej 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 942/2023

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 12 stycznia 2023 r.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku laureata 

w Konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych 

z przyznaniem tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” oraz 

nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie 

tych zdjęć filmów na stronie internetowej, profilach społecznościowych Administratora, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Zgoda może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis kandydata 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby, która w imieniu laureata 

w Konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” będzie odbierała statuetkę 

podczas Gali Wolontariatu 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych 

z przyznaniem tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” oraz 

nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie 

tych zdjęć filmów na stronie internetowej, profilach społecznościowych Administratora, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Zgoda może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis kandydata 

 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie 

tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”. 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z siedzibą przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, 

www.miasto.hrubieszow.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: Urząd Miasta 

Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów (adres e-

mail: iod@miasto.hrubieszow.pl). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: realizacja zadań publicznych przez 

administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 

6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym,  zgoda na przetwarzanie  danych osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia procedury przyznania przez 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa tytułu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, który 

jest przyznawany osobom, instytucjom i organizacjom, które pracują nieodpłatnie na 

rzecz mieszkańców Hrubieszowa oraz promowania działań wolontariackich 

skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie miasta Hrubieszów 

w roku 2022. 

5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach 

w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Hrubieszów. Podczas wręczania statuetki 

na uroczystości z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów będą wykonywane, a następnie 

upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony 

wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 

6. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda ma 

Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do przeprowadzenia procedury oraz promocji wydarzenia. 
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