
Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu 
„Nagroda Prezydenta Miasta Radomia 
za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską 
poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Prezydenta Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom w celu realizacji zadań 
związanych z konkursem. 

 
Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
Dane podaję dobrowolnie, ponieważ bez nich nie jest możliwe zgłoszenie pracy 
do konkursu. 

 
 
Radom, dnia…………………..................... ..................................……………………… 

imię i nazwisko autora (autorów) 

 
                 ……………………………………………………. 
                podpis promotora 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

ww. rozporządzenia, wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z konkursem 
„Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką 
lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”, 

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa, 

6. ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

7. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w konkursie „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, 

licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce  rozwoju gospodarczego Radomia”, 
co oznacza, że odmowa podania wymaganych Regulaminem konkursu danych wiąże 
się z brakiem możliwości udziału w konkursie. 
 

Radom, dnia ……………………………………     ………………………………………………….. 
          Podpis autora (autorów) 


