
 Załącznik nr 1 

Informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz, z siedzibą ul. Rynek 

15, 48-340 Głuchołazy. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji   

w dniach 3-5 stycznia 2022 roku Konkursu „Odkryj 800-letnie Głuchołazy”. 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan 

Paweł Będzmirowski – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-43, adres email iod@glucholazy.pl  

4. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie świadczonych dla Gminy 

Głuchołazy usług, w szczególności, serwisowi i dostawcom aplikacji i programów 

komputerowych, hostingodawcy, brokerowi ubezpieczeniowemu oraz ubezpieczycielowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami archiwizacji 

dokumentów  w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby organizacji w dniach 3-5 

stycznia 2022 roku Konkursu „Odkryj 800-letnie Głuchołazy”. 

6. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie 

przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne  

do przeprowadzenia w dniach 3-5 stycznia 2022 roku Konkursu „Odkryj 800-letnie 

Głuchołazy”. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do danych osoby, której dane dotyczą; 

2) sprostowania danych osobowych; 

3) żądania usunięcia danych osobowych; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji 

oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

Klauzula Zgody na potrzeby organizacji konkursu  „Odkryj 80-letnie Głuchołazy” 

w dniach 3-5 stycznia 2022 roku. 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

w zakresie: wizerunku, imienia i nazwiska dla potrzeb konkursu „Odkryj Głuchołazy. 
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