ZARZĄDZENIE NR

2018

STAROSTY ŁOWICKIEGO
/. dnia jJ).. maja 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu
fotograficznego „Rośliny wód i mokradeł Powiatu Łowickiego”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy /. dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). zarządzam co następuje:

§ 1
W Regulaminie konkursu ..Rośliny wód i mokradeł Powiatu Łowickiego”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 28/2018 Starosty Łowickiego z dnia
20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu fotograficznego
..Rośliny wód i mokradeł Powiatu Łowickiego", wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
..Konkurs skierowany jest do uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego
i uczęszczających do klas VI i VII szkól podstawowych, klas II i III gimnazjum znajdujących
się na jego terenie."
2) zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Regulaminu, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska.
Rolnictwa i Leśnictwa.

§3
Zarządzenie w zakresie § 1 pkt. 1 wchodzi w życie w dniu podpisania, a w zakresie
§ 1 pkt. 2 w dniu 25 maja 2018 r.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119. s. I) - dalej również ..ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.“:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
przy ul. Stanisławskiego 30. 99-400 Łowicz.
2.

Inspektorem ochrony danych jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03. adres mail:
martvna.bomicka4/!now jat lowieki.pl.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursów z zakresu edukacji
ekologicznej, w celu propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.

Państwa dane mogą być ujawnione mieszkańcom Powiatu Łowickiego, a w szczególności
uczniom szkół biorących udział w konkursach proekologicznych. Dane osobowe mogą być
przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

5.

Państw a dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 201 I r.. Nr 14. poz. 67: Nr 27. poz. 140).

6.

Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7.. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do konkursu.

Oświadczam, iż powyższą informację przyj ąłem/łam do wiadomości.

(miejscowość, dala podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Zgoda na przetwarzanie danych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe
w Łowiczu / siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30 w Łowiczu, danych osobowych uczestnika
niezbędnych do przystąpienia i udziału w konkursie ..Rośliny wód i mokradeł Powiatu Łowickiego".
tj. imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu poczty mailowej, wizerunku uczestnika
oraz moich danych osobowych jako przedstawiciela ustawowego uczestnika, tj. imienia, nazwiska
oraz adresu poczty mailowej w celu organizacji konkursów z zakresu edukacji ekologicznej,
w celu propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 6 ust.
I pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(miejscowość, data. podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację i podanie do publicznej wiadomości
imienia i nazwiska laureata7wyróżnionego, nazwy szkoły do której uczęszcza oraz jego wizerunku,
a w razie przyznania nagrody bądź wyróżnienia w niniejszym konkursie zobowiązuję się do zawarcia
w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej bądź wyróżnieniu, umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do fotografii - zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 3.
której postanowienia akceptuję bez zastrzeżeń.

(miejscowość, dala. podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika)

