
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

dla osoby, której wizerunek znalazł się na filmie zgłoszonym do Konkursu „Moja 

Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 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), dalej „RODO”, Organizator Konkursu „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji 

w Rolnictwie”, zwanego dalej Konkursem, informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych osób, których wizerunek znalazł się w filmie 

będącym pracą konkursową jest organizator Konkursu „Moja Wizja Zero – Strategia 

Prewencji w Rolnictwie”, to jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adres: 

Centrala KRUS, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa; 

2. kontakt w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych z inspektorem ochrony 

danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest możliwy drogą 

elektroniczną na adres e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala 

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa;  

3. dane osobowe osób, których wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową 

pozyskiwane są od osoby zgłaszającej się do Konkursu „Moja Wizja Zero – Strategia 

Prewencji w Rolnictwie” pracę konkursową zawierającą te dane osobowe, lub od jej 

rodzica/opiekuna prawnego. 

4. dane osobowe osób, których wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową 

przetwarzane będą na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu 

przeprowadzenia Konkursu „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji 

w Rolnictwie”; oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród, w tym udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu oraz wykorzystania pracy konkursowej przez 

Organizatora, Współorganizatorów, patrona honorowego oraz patronów medialnych 

Konkursu w celach promocji działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie pracy 

konkursowej jako elementu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora 

i Współorganizatorów w przestrzeni publicznej i w mediach, jak również w celu 

realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji 

przez Organizatora i Współorganizatorów;   

5. dane osobowe osób, których wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową 

mogą być udostępnione m.in. członkom Komisji Konkursowej i Współorganizatorom 

Konkursu. Dane te 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 szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 

6. dane osobowe osób, których wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową, 

w przypadku gdy Uczestnik zgłaszający tę pracę konkursową zostanie uhonorowany 

jedną z nagród wskazanych w § 7 ust. 1 regulaminu Konkursu „Moja Wizja Zero – 



 
 

Strategia Prewencji w Rolnictwie” w zakresie obejmującym wizerunek, mogą ponadto 

zostać udostępnione podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje dotyczące 

Konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora i Współorganizatorów, Patrona Honorowego oraz patronów medialnych, 

użytkownikom strony internetowej Organizatora i Współorganizatorów, patrona 

honorowego oraz patronów medialnych, administratorom oraz użytkownikom profilu 

Organizatora i Współorganizatorów w mediach społecznościowych. 

7. dane osobowe osób, których wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową 

będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, 

lub do czasu odwołania albo zmiany zgody, o której mowa w pkt 3, 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 i w stosunku do nich; 

8. zgoda, o której mowa w pkt 3, 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 odrzuceniem pracy konkursowej osoby, której 

praca konkursowa zawierała dane osobowe osoby, która wycofała zgodę. 

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; 

10. Osobie, której wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową, przysługuje 

prawo dostępu do treści jego/jej danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO. 

Przysługuje im także prawo do przeniesienia tych danych; 

11. w związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i przewidzianą 

publikacją wizerunku na profilu Organizatora i Współorganizatorów oraz patrona 

honorowego i patronów medialnych na portalach społecznościowych takich jak 

Facebook, YouTube, Twitter itp. dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunków 

mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię) w związku z przechowywaniem danych osobowych na 

serwerach wyżej wymienionych serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich. 

W pozostałym zakresie Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych; 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób, których wizerunek 

znalazł się w filmie będącym pracą konkursową narusza przepisy RODO, osobie, której 

dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją (podpisuje osoba, której 

wizerunek znalazł się w filmie będącym pracą konkursową a jeżeli ma to 

zastosowanie, także jego/jej rodzic/opiekun prawny): 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………….. 



 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 (osoba, której wizerunek znalazł się w pracy konkursowej, w przypadku osób 

niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny uczestnika) 

W związku z wykorzystaniem moich danych osobowych w pracy konkursowej  do 

I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji 

w Rolnictwie” oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci wizerunku mojego/mojego dziecka/podopiecznego* 

przez Organizatora: 

a) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

a także Współorganizatorów Konkursu, Patrona Honorowego Konkursu, Patronów 

Medialnych Konkursu oraz fundatorów nagród, którym dane te zostaną udostępnione, to jest 

w szczególności: 

b) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,  

c) Fundację PGE,  

d) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  

e) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

f) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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 (RODO)  

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród, 

w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz wykorzystania 

i rozpowszechniania, fotografii, materiałów filmowych oraz pracy konkursowej przez 

Organizatora i Współorganizatorów, Patrona Honorowego oraz Patronów Medialnych 

Konkursu w celach promocji działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie fotografii oraz 

materiałów filmowych jako elementu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora, 

Współorganizatorów i Patrona Honorowego w przestrzeni publicznej i w mediach, jak 

również w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 

dokumentacji przez Organizatora i Współorganizatorów.   

Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu 

zgody” na adres korespondencyjny Organizatora (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa) z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: iod@krus.gov.pl. Wycofanie zgody nie 

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

jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

       ……………………………………………… 

       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

        niepełnoletniego Uczestnika 


