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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII.
UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie
prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody
wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym
zakresie.

Wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wielkopolskie Centrum Onkologii (Administratora) z siedzibą w Poznaniu (61-866) ul. Garbary 15
zgodnie z Rozporządzeniem 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) w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu realizowanego przez
Wielkopolskie Centrum Onkologii:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa konkursu)

Zgoda obejmuje nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie nadesłanych prac w związku z
podejmowaniem przez Administratora działań informacyjnych, dokumentacyjnych, oraz inicjatyw
mających na celu promocję, a w szczególności promowanie wydarzeń związanych z konkursem.
Ponadto wyrażona zgoda uprawnia Administratora do publikacji nadesłanych prac konkursowych
mających na celu nagrodzenie najlepiej ocenionych scenariuszy poprzez udostępnienie treści prac na
stronach i serwisach WWW Administratora i w magazynie wydawanym przez Administratora.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego
dotyczącej udziału w konkursie realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii, w tym z
informacją o celach, zakresie i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie mi
przysługują. Ponadto Administrator poinformował mnie, że zgoda dotycząca danych osobowych może
być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Poznań, dnia ……………20……r.
………………………………………………………
(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie)

