
1 

 

Załącznik nr 1 
do regulaminu 

 
 
……………………………………………. 
             (imię i nazwisko) 

 

 
 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu 

 
 

Wyrażam zgodę na udział w III edycji Konkursu dla pracowników Operatorów „OSOBOWOŚĆ 

WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZYJAZNA PASAŻEROM”, a tym samym zgadzam się  

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, 

miejsca zatrudnienia (nazwa Operatora), adres poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz opisu 

postawy pracowniczej, dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konkursie, 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 przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska 

służbowego oraz nazwy Operatora, poprzez umieszczenie ich na stronie www.wtp.waw.pl. 

 

 

……………………………………………….. 

            (data, miejscowość, podpis) 

   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą 

w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 61, dalej: „ZTM”. Z Administratorem można 

kontaktować się w następujący sposób:  

a. listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa; 

b. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl; 

c. telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11. 

2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować listownie: 

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Laureatach Konkursu na 

stronie www.wtp.waw.pl.  

http://www.wtp.waw.pl/
mailto:ztm@ztm.waw.pl
mailto:iod@ztm.waw.pl
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4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem 

Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5. Państwa dane osobowe zostaną usunięte w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia 

Konkursu. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które 

mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa 

prawa, wolności i obowiązki oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej.  


