
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób biorących udział w konkursie  

„W poszukiwaniu wiosny” 

 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 

88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „W poszukiwaniu 

wiosny”oraz jego promocji w mass mediach, publikatorach prasowych oraz internetowych, 

portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

4) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 

5) W związku z prowadzanym konkursem administrator będzie przetwarzał wyłącznie zwykłe dane 

osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz zdjęcia służące promocji 

konkursu.  

6) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny 

przechowywany wieczyście. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub elektronicznej 

na adres podany powyżej. 

9) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 


