Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”
Konkursu na najlepsze projekty promocyjne realizowane w województwie warmińsko-mazurskim
1. Projekt:

Nazwa projektu
promocyjnego:

Proszę zaznaczyć kategorię, do której projekt jest zgłaszany:
Promocja ogólna (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu
atrakcyjności

turystycznej

regionu,

promujący

sportowe

wydarzenia,

aktywny

wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne).
Promocja gospodarcza (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu
atrakcyjności

gospodarczej

województwa/powiatu/gminy/miasta,

w

tym

działania

promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji).
2. Uczestnik – zgłaszający:

Nazwa jednostki:

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Strona www:
3. Dane kontaktowe:
(do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie w/w projektu do Konkursu "PRO WARMIA
i MAZURY 2019")
Imię i nazwisko:
Telefon bezpośredni:
Adres e-mail:

Uwaga!
1. Dla każdego zgłaszanego projektu należy wypełnić osobny formularz.
2. Wraz z Formularzem zgłoszenia należy przesłać „Kartę Projektu” właściwą dla
wybranej kategorii.
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3. Ostateczny termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń mija 10 września 2019 r.
4. Formularze zgłoszenia wraz z „Kartą projektu” prosimy wysyłać na adres e-mail:
biuroproocji@warmia.mazury.pl oraz do wiadomości k.nykiel@warmia.mazury.pl
wpisując w temacie wiadomości „Konkurs PRO WARMIA i MAZURY 2019”
Oświadczenie:
Wysyłając formularz Uczestnik oświadcza, że akceptuje Regulamin konkursu na najlepsze
projekty z zakresu promocji gospodarczej „PRO WARMIA i MAZURY 2019”
Uczestnik oświadcza, że do wszelkich przedłożonych w związku z udziałem w Konkursie
materiałów, mogących stanowić przedmiot praw autorskich, przysługują mu pełne,
nieograniczone prawami osób trzecich prawa autorskie, pozwalające na ich wykorzystywanie
i rozporządzanie nimi.
Z chwilą przekazania Organizatorowi w/w materiałów do Konkursu Uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni, w kraju i zagranicą, korzystania i rozporządzania materiałami w całości oraz
w wybranych fragmentach, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką i na dowolnym nośniku,
zamieszczanie materiałów na stronach internetowych oraz wykorzystywanie materiałów
w materiałach wydawniczych, promocyjnych i informacyjnych Organizatora, wprowadzanie
do pamięci komputera, publiczne wystawianie, wyświetlenie lub udostępnienie materiałów
w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Uczestnik wyraża zgodę na sporządzenie streszczenia/skrótu/opracowania na podstawie
w/w materiałów oraz ich wykorzystanie przez Organizatora Konkursu w ramach udzielonej
licencji na zasadach i polach eksploatacji określonych powyżej.
Uczestnik oświadcza, iż korzystanie przez Organizatora z w/w materiałów w ramach
udzielonej powyżej licencji, nie będzie naruszać dóbr osobistych, ani praw osób trzecich,
w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. W przypadku
skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których
mowa w zdaniu poprzednim, w związku z korzystaniem przez Organizatora z w/w materiałów
w ramach udzielonej powyżej licencji, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Organizatora od
odpowiedzialności z tego tytułu. W razie podniesienia przez osoby trzecie w/w roszczeń
przeciwko Organizatorowi na drodze sądowej Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie
wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń,
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz
z należnymi kosztami, w tym kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, mogące
powstać w związku z udziałem Uczestników w Konkursie.

Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania jednostki

Strona 2 z 4

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych:
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii
Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji
rządowej. Województwo Warmińsko-Mazurskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa WarmińskoMazurskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512). Podstawa prawna przetwarzania Państwa
danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków
i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa. Państwa dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c RODO na
potrzeby przeprowadzenia konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub
kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych o charakterze
wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553
z późn. zm.), w tym Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 14
poz. 67, z późn. zm.).
w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu
określonego w pkt 3.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych
w formularzu zgłoszenia sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
regulaminu konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”, przez Województwo WarmińskoMazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu
przeprowadzenia konkursu na najlepsze projekty promocyjne realizowane w województwie
warmińsko-mazurskim pod nazwą „PRO WARMIA i MAZURY 2019”.

Informacja o prawie cofnięcia zgody
Przyjmuję do wiadomości, że mam w każdej chwili prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………..……………………………….
Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
/upoważnionej do reprezentowania jednostki
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