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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu  

 
Zgoda mieszkańca wsi na udział w VII edycji konkursu  

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa 
wielkopolskiego i konferencja finałowa „Wiejska Polska” 

 
Ja, niżej podpisany*/podpisana* wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do udziału  

w konkursie pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” realizowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Nr telefonu/adres mailowy  

 
Ja niżej podpisany*/a* oświadczam, że: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem operacji pn.: VII edycji konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego  
i konferencji finałowej „Wiejska Polska”.  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratorów danych osobowych, 
będącej załącznikiem do regulaminu VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Udzielam Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów i Województwu Wielkopolskiemu z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (zwany dalej Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego) nieodwołalnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, 
filmów oraz nagrań wideo z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania 
wyłącznie do celów i potrzeb realizacji operacji pn.: VII edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa 
„Wiejska Polska”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem 
dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w 
bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł itp…). Oświadczam, że 
niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
 

    ………………………………………………………………………………………. 
 
Miejscowość, data                                                 (czytelny podpis osoby zgłaszanej do uczestnictwa w konkursie) 

* niepotrzebne skreślić 


