
Załącznik do Regulaminu konkursu  
IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych 

 

 
 

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych i akceptacji postanowień 
Regulaminu II edycji konkursu „IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda 

Inspiracji Kulturalnych” 
 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem II edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda 
Inspiracji Kulturalnych i akceptuję jego warunki oraz wyrażam chęć udziału w konkursie na zasadach opisanych  
w Regulaminie. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęcia) na stronach internetowych, m.in. www.mazovia.pl, 
www.mazowieckieobserwatorium.pl promujących konkurs IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji 
Kulturalnych oraz w publikacji pokonkursowej, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 
 

1. Administratorami danych osobowych są wspólnie:  
1) Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: 
urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; 

2) Mazowiecki Instytut Kultury, dane kontaktowe to: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa,  
tel. (22) 586-42-00, e-mail: mik@mik.waw.pl  

2. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres 
wskazany w ust. 1 pkt 1) lub e-mail: iod@mazovia.pl oraz wspólny punkt kontaktowy: 
urząd_marszalkowski@mazovia.pl . 

3. Dane osobowe uczestników konkursu: 
1) będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się Regulamin 

konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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, z późn. zm.1), w celu 
przeprowadzenia konkursu, przygotowania i wydania publikacji pokonkursowej oraz przyznania i wypłacenia 
nagród w konkursie w celach podatkowych jeżeli występują obowiązki podatkowe wynikające  z art. 30  
i art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 
z późn. zm.), w zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy  
od nagród przekazanych zwycięzcom; 

2) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, miejsca pracy oraz treści zgłoszonego 
projektu konkursowego, np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego 
www.mazovia.pl; na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl; w publikacji pokonkursowej; 

3) mogą zostać udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury; 

4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).  

5. Uczestnikom konkursu przysługuje dodatkowo prawo do przenoszenia danych. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom przeprowadzenia 

konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, które 
zostanie złożone w ramach konkursu i tym samym dalszy udział w konkursie. 

 

 

 
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74  
z 04.03.2021, str. 35. 


