
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Barczewie, Plac 

Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie 

Barczewo”  zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”. Odbiorcami tych danych będą 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Kapituła Konkursowa. Informuje się, że:  

1). Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 

Urząd Miejski w Barczewie z siedzibą Pl. Ratuszowy 1, w Barczewie 11-010, tel.89 5148303,  

2). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Pająk adres e-mail: iod@barczewo.pl 

3). Celem zbierania danych jest udział w konkursie Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo. 

4). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

5). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu. W przypadku niepodania 

danych głos uznany zostanie za nieważny.  

6). Dane mogą być udostępnione podmiotowi przeprowadzającemu głosowanie elektroniczne.  

7). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8). Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

9). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

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

Data       Czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby zgłaszającej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


