
 

 

FORMULARZ RODO 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

My, niżej podpisani ……………………………………………………………….. oświadczamy, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie naszych zawartych we Wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Kartuz 

Kartëskô Skra do celów związanych z przeprowadzeniem procedury przyznania nagrody oraz 

publikacji informacji o przyznanej nagrodzie w mediach komercyjnych oraz w kanałach 

komunikacji społecznej Gminy Kartuzy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).  

 

Klauzula informacyjna 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 13 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                                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE 

L 2016 Nr 119, s.1) zostaliśmy poinformowani przez Urząd Miejski w Kartuzach i przyjmujemy 

do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach jest 

Burmistrz Kartuz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kartuzach ul. gen. J. Hallera 1, 83 – 300 

Kartuzy, tel. 58 69452 00, adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować                               

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Celem przetwarzania 

danych osobowych jest przeprowadzenie procedury przyznania nagrody oraz publikacji 

informacji o przyznanej nagrodzie w mediach komercyjnych oraz w kanałach komunikacji 

społecznej Gminy Kartuzy, 

3. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i b) 

RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych                

w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

procedury przyznania nagrody Burmistrza Kartuz Kartëskô Skra, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą;  

4. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom 

międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w 

pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (10 lat, licząc od 1 stycznia 

roku następnego po dacie zakończenia sprawy);  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przeprowadzenia 

procedury i przyznania nagrody Burmistrza Kartuz Kartëskô Skra. Na podstawie art. 15 – 19 

RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

 

 

……………...…………………………………………  
                       Podpis wnioskodawcy  
 
 
 
……………...…………………………………………  
                Podpis kandydata do nagrody 
 


