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Klauzula informacyjna 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), 

uprzejmie informujemy, że: 

1. administratorem  pozyskiwanych danych osobowych jest Powiat Świdwiński-Starostwo 

Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka 1 16 78-300, kontakt mailowy: abi@powiatswidwinski.pl lub 

telefoniczny: 943650302, 

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 

danych za pośrednictwem poczty elektronicznej abi@powiatswidwinski.pl, 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu „III Powiatowy Jarmark Tradycyjnie 

Zdrowej Żywności i Rękodzieła ludowego” realizowanego w ramach współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Państwa umowy ws. 

udziału w konkursie, 

5. dane osobowe będą przekazywane  innym podmiotom i organom publicznym na podstawie 

przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem 

danych osobowych, między innymi:  dostawcom usług IT,  serwis oprogramowania, usługi 

prawnicze itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 

naszymi poleceniami. Dostęp do Państwa danych będą mieli również członkowie Komisji 

konkursowej. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, 

6. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) i wizerunek jako uczestników konkursu 

będą przekazane do rozpowszechnienia na stronach internetowych: powiatu świdwińskiego, 

miast i gmin powiatu świdwińskiego, Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz będą rozpowszechniane w 

biuletynie „Panorama” wydawanym  przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz w „Głosie 

Koszalińskim” w formie papierowej i elektronicznej, 

7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, 

które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO, 

8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł 

być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO, 

9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać 

automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane 

działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają 

Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 

przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu. 
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