Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu fotograficznego pt. „Z perspektywy Libiąża...”
z okazji Jubileuszu 50-lecia praw miejskich Libiąża
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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), zwanego RODO informuję
klientów Urzędu Miejskiego w Libiąż, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Libiążu Pani/Pana
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

danych osobowych jest Burmistrz Libiąża. Adres Urzędu Miejskiego w Libiążu:
ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 13 11.
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. Anetą
Nędza można kontaktować się pod adresem mailowym iod@libiaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji konkursu fotograficznego
pn. ”Z perspektywy Libiąża...” zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a RODO.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie
skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia
danych do przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa bądź
do momentu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Pani/pana
dane
osobowe
nie
będą
podlegały
decyzjom
podejmowanym
w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować
niemożliwością realizacji wniosku przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Libiążu danych osobowych na potrzeby przyznania stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z w/w treścią klauzuli informacyjnej.

Libiąż, dnia ................... 2019 r.

….................................................................
(podpis zawodnika/rodzica/opiekuna prawnego)

