Klauzula informacyjna w ramach organizacji konkursu
„Mister Budownictwa – Inowrocław 2021”
1. Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) określanym jako "RODO".
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą przy alei
Ratuszowej 36 w Inowrocławiu.
3. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 52-355-53-47 lub adresem e-mail:
iod@inowroclaw.pl.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Mister
Budownictwa – Inowrocław 2021”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o
wyrażoną zgodę. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne
do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia laureatów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku zgłoszenia obiektu do konkursu „Mister
Budownictwa

–

Inowrocław

2021”

będą

publikowane

na

stronie

internetowej

www.inowroclaw.pl oraz udostępniane mediom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z
przepisów szczególnych.
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich
uniemożliwia wzięcie przez Panią/Pana udziału w konkursie „Mister Budownictwa –
Inowrocław 2021”.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

