
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego o tematyce ekologicznej  

„Czyste powietrze w naszej Gminie” organizowanego przez Wójta Gminy Kosakowo 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestników konkursu literackiego o tematyce ekologicznej 

„Czyste powietrze w naszej Gminie” 

 

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą  

w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Kosakowo jest Pan Witold Wiśniewski inspektor@cbi24.pl. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

3. Wójt Gminy Kosakowo przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w konkursie 

literackim o tematyce ekologicznej „Czyste powietrze w naszej Gminie”. Podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu - 

Karty zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie literackim. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna mogą być 

udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna będą przechowywane 

na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych).   

7. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Kosakowo danych osobowych uczestnika 

konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających z przepisów prawa):  

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 

16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania 

danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo 

do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  
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8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wójta Gminy Kosakowo danych osobowych 

uczestnika konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna narusza przepisy RODO przysługuje 

uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, 

imienia, nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły, do której uczestnik uczęszcza jest 

dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby wziąć udział w konkursie. Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość 

udziału uczestnika w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem.  

10. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodzica/prawnego opiekuna nie będą 

przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie 

profilowania.  

 

_____________________________  _____________________________________ 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu             Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna 

 


