
Oświadczenie 

(podpisuje kandydat) 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z organizacją 
konkursu o przyznanie Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”  oraz opublikowaniem 
jego wyników – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L119 4 maja 2016). 

  

  

……………………………………                                                                         …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                                                           Czytelny podpis  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 – zwanego dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krotoszyński, kontakt: Starostwo 
Powiatowe, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 lub e-mail: 
starosta@krotoszyn.pl.  

2. Inspektorem ochrony danych  jest Andrzej Wichłacz, Starostwo Powiatowe ul. 56 Pułku 
Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 wew. 301 lub e-mail: 
iod@starostwo.krotoszyn.pl . 

3. Cel przetwarzania danych: Nabór wniosków  dotyczących przyznawania Nagrody Starosty 
Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.  

4. Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty 
Krotoszyńskiego z dnia 13 grudnia 2019 r.  w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty 
Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” i wprowadzenia zasad przyznawania tej nagrody. 

5. Odbiorca danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa: Kapituła Konkursu, 
media. 

6. Czas przetwarzania: Dokumentacja ma trwałą wartość historyczną. 
7. Prawo dostępu: Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Prawo do informacji: Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem Regulaminu 

Konkursu. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych 
powoduje, że wniosek staje się bezprzedmiotowym. 

10. Profilowania danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane. 
 

Oświadczenie 

(podpisuje osoba zgłaszająca) 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z organizacją 
konkursu o przyznanie Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”  oraz opublikowaniem 
jego wyników – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L119 4 maja 2016). 

  

  

……………………………………                                                                         …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                                                           Czytelny podpis  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 – zwanego dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krotoszyński, kontakt: Starostwo 
Powiatowe, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 lub e-mail: 
starosta@krotoszyn.pl.  

2. Inspektorem ochrony danych  jest Andrzej Wichłacz, Starostwo Powiatowe ul. 56 Pułku 
Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 wew. 301 lub e-mail: 
iod@starostwo.krotoszyn.pl . 

3. Cel przetwarzania danych: Nabór wniosków  dotyczących przyznawania Nagrody Starosty 
Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.  

4. Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty 
Krotoszyńskiego z dnia 13 grudnia 2019 r.  w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty 
Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” i wprowadzenia zasad przyznawania tej nagrody. 

5. Odbiorca danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa: Kapituła Konkursu, 
media. 

6. Czas przetwarzania: Dokumentacja ma trwałą wartość historyczną. 
7. Prawo dostępu: Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Prawo do informacji: Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem Regulaminu 

Konkursu. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych 
powoduje, że wniosek staje się bezprzedmiotowym. 

10. Profilowania danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane. 
 


