Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie konkursu JAZDA PO
NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) – tzw. RODO, Starosta
Ciechanowski informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie konkursu sportowego
„JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” – jest Starosta Ciechanowski
– Starostwo Powiatowe w Ciechnowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
2. Dane

kontaktowe

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych:

daneosobowe@ciechanow.powiat.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
- zgody na udział oraz czynności konkursowych określonych w regulaminie
konkursu, a także upubliczniania Pani/Pana wizerunku w związku z tymi
czynnościami w zakresie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust 1 pkt. a) RODO, cofnięcie
zgody skuteczne jest od chwili jego wniesienia i nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem do momentu cofnięcia;
- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na
Administratora, w szczególności przepisach o samorządzie powiatowym, tj. w
celach promocji powiatu ciechanowskiego (art. 4 ust. 1 pkt 2,8,21 ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), przepisach dyscypliny finansów
publicznych, przepisach o archiwizacji dokumentacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) – zadanie realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia działań konkursowych. Publikacja wizerunków i danych osób
biorących udział w konkursie może odbywać się w mediach internetowych i
tradycyjnych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
Odbiorcami danych może być każdy zainteresowany konkursem i promocją całego
przedsięwzięcia. Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym
firmom w zakresie realizacji konkursu i promocji całego przedsięwzięcia.
6. Pani/Pana dane mogą zostać umieszczone na serwerach znajdujących się na
terenie

państwa

trzeciego

podczas

publikacji

na

fanpage’u

Powiatu

Ciechanowskiego na portalach Facebook oraz Instagram.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie
dłużej jak do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji lub procesu promocji.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia
danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
(warunkiem

wykonalności

niektórych

praw

jest

spełnienie

odpowiednich

przesłanek). Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może
być ona wycofana w dowolnym momencie.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane uzyskaliśmy z karty wyniku uczestnika konkursu „JAZDA PO
NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów”.
11. Wyrażenie chęci udziału i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w niezbędnym zakresie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, podanie
pozostałych danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych wskazanych w
procedurach konkursowych i promocyjnych będzie brak możliwości uczestnictwa
w przedsięwzięciu. Zaś skutkiem odmowy podania pozostałych danych będzie
brak możliwości realizacji poszczególnych celów związanych z tymi danymi.
12. Podane

przez

Pana/Panią

dane

nie

będą

służyły

profilowaniu

oraz

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Ja niżej podpisana(-ny), wyrażam zgodę na uczestnictwo w KONKURSIE
„JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” i przyjmuję do wiadomości
powyższą klauzulę informacyjną oraz oświadczam, iż na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych określonych w powyższej
klauzuli. Zgoda obejmuje niezbędne do promocji media wybrane przez administratora
danych. Zgoda obejmuje czynności wykorzystywania, utrwalania, zwielokrotniania,
kopiowania, rozpowszechniania, obróbki, opracowania i powielania wizerunku dowolną
techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na w/w potrzeby. Zgoda wyrażona
jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jednakże może być w każdym czasie
wycofana. Wyrażam, także zgodę na przetwarzanie innych niezbędnych danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych i
wizerunku przed jej wycofaniem.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przetwarzanie danych osobowych,
nawet po wycofaniu mojej zgody, może odbywać się w celach promocji powiatu
ciechanowskiego (art. 4 ust. 1 pkt 2,8,21 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 582 z późn. zm.), po dokonaniu testu równowagi
interesów administratora danych i osoby, której dane dotyczą.

………………………………………………
Data i Czytelny podpis składającego oświadczenie**

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny

