
 

         Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu 

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.  

 

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych w RBGPWZ kontaktować można się pod adresem 

iodo@rbgp.pl, tel. 91 432 49 60. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu 

prowadzenia i organizacji konkursu, publikacji  informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie 

internetowych i w mediach,  a także w celach archiwizacyjnych. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne, ale 

konieczne do umożliwienia organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie także dla celów informacyjnych i 

promocyjnych związanych z konkursem i wykonywaniem władzy publicznej administratora. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych są podmioty z sektora teleinformatycznego oraz Województwo 

Zachodniopomorskie. 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i profilowane. 


