
Załącznik nr 2 

do regulaminu Konkursu 

„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy” 

     

OŚWIADCZENIE  

uczestnika konkursu „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY” 
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie 

wizerunku (wzór) 

 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

…………………………………………….. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podanie ich  
do publicznej wiadomości w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu 
„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną wynikającą  
z 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Posiadam 
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  
w jakim zostały zebrane. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii  
i dokumentacji filmowej, przez Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 
Służby BHP w …………………………..…. z siedzibą   
w ……………………………………………………. i Zarząd Główny Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z siedzibą  w Warszawie, ul. T. Czackiego 
3/5/502 (kod: 00-043) oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w……………..z siedzibą 
w…………………i Główny Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie, 
z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30 (kod:02-315) na potrzeby realizacji konkursu 
„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy” oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie. 

5. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 
Natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 
oraz w celach informacyjnych. 

6. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora konkursu oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych, informacyjnych  
i szkoleniowych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 
obraźliwej lub w inny sposób naruszać moje dobra osobiste. 

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

Miejscowość i data                                                             Podpis uczestnika 
 



 

 

Klauzula informacyjna 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie niniejszego formularza (dalej jako „Dane 
Osobowe”) jest Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w 
…………………………..…. z siedzibą  w ……………………………………………………. i Zarząd 
Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z siedzibą  w Warszawie, ul. T. 
Czackiego 3/5/502 (kod: 00-043) na potrzeby realizacji konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca 
pracodawcy” oraz w celach informacyjnych. 

Cel przetwarzania danych 
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przekazywanie informacji o produktach i usługach 
związanych z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach 
udzielonej zgody. 

Odbiorcy danych 
Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni członkowie Zarządów Oddziałów     i 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz podmioty, którym dane mogą być udostępnione w związku z 
organizacją konkursu i ich upoważnieni pracownicy. 

Okres przechowywania danych 
Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Zasady gromadzenia danych 
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne ale niezbędne do 
przeprowadzenia konkursu „Służba bhp - najlepszy doradca pracodawcy”. 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw: 
1.prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, 

2.prawa do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 
w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

3.prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 

4.prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych 
Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które 
odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania 
zgody. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 
których te dane dotyczą można kontaktować się ze Stowarzyszeniem kierując korespondencję na 
adres poczty elektronicznej: biuro@ospsbhp.pl 
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach 
korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Stowarzyszenie o odpowiedź 
na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 
przez Stowarzyszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

 

 

 

 


