
                                                KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

      W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanego ,,RODO”) 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

            W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie 

„Przyszłość” z siedzibą ul. Starowiejska 81, 87-603 Wielgie 

2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, są  przepisy zgodne z art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO i art.9 ust.2 lit. a – dane są niezbędne do przeprowadzenia konkursu kulinarnego 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu – realizacji  konkursu, o którym mowa powyżej. W 

szczególnych  sytuacjach  Administrator  może przekazać/powierzyć Państwa dane  innym 

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa  (np. 

wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 

pojętych funduszy unijnych). 

4. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie ‘Przyszłość” 

przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. 

6. Państwa dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

przez Administratora w związku z realizacją konkursu kulinarnego.  

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi  przepisami prawa,  ma możliwość:  dostępu do 

danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych.  Ponadto, przysługuje Państwu prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na niezgodne RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych.   Z powyższych uprawnień można skorzystać  w 

siedzibie Administratora,  pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres stowarzyszenieprzyszlosc@poczta.fm 

8. Osoba  której dane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo  do  cofnięcia  

tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

10. Administrator  nie przetwarza Państwa danych osobowych,  w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

11. Administrator danych osobowych na mocy art. 17 ust. 3 lit. b) RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia Państwa danych osobowych. 
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OŚWIADCZENIA 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 

uczestnika, w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia konkursu kulinarnego 

Oświadczam , że zostałam/-em poinformowana/-ny , o przysługującym mi prawie dostępu do 

moich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, 

czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Stowarzyszeniu 

Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………….                                                                                 ………………………………................. 

Miejscowość, data                                                                                                 Czytelny podpis 

 

 

 


