
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji                                  
i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną                              
z Powiatem Gostyńskim oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez Starostwo 
Powiatowe w Gostyniu. 
 
 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej RODO) wiem, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Gostyński z siedzibą                          

przy ul. Wrocławskiej 256, 63-800 Gostyń, e-mail: starostwo@powiat.gostyn.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, na podstawie wyrażonej zgody                

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz po rozstrzygnięciu konkursu 

egzemplarz pracy magisterskiej w wersji papierowej zostanie przekazany do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania wyżej 

określonych celów oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres                   

po zakończeniu ich wykonania. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz                        

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną 

wolę, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych udział 

w konkursie będzie niemożliwy. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 
 
 
………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 


