
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

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

z 27 kwietnia 2016 roku 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. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez 

Starostę Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować: 

a) listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło, 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

/starostwo_powiatowe/SkrytkaESP, 
c) telefonicznie:  063 2617836; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617802; adres poczty 

elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie 

w celu przeprowadzenia wakacyjnego konkursu fotograficznego na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego  

zostały zebrane, a następnie przechowywane będą przez okres jednego miesiąca od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu, po upływie miesiąca zostaną zniszczone mechanicznie przez 

uprawnionego pracownika; 

5. Pani/Pana dane będą udostępniane uprawnionym  pracownikom w Starostwie Powiatowym 

w Kole posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku 

z wykonywaniem obowiązków służbowych; Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 

ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, 

z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych 

w Urzędzie systemów informatycznych w tym: facebook, strona internetowa Starostwa 

Powiatowego w Kole; 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
7. Ma Pan/Pani prawo do: 

1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 

RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (art. 21 RODO); 

2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (tj. 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie 

zgody należy złożyć pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole; 
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 
 

……………………………     …………………....……………….. 
miejscowość, data      czytelny podpis uczestnika lub 

        opiekuna prawnego dziecka 

mailto:iodo@starostwokolskie.pl


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 Na podstawie art. 6 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich/dziecka* danych osobowych (imię i nazwisko autora zdjęć, wizerunek, 

telefon kontaktowy, adres e-mail) przez administratora danych osobowych Starostwo 

Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego 

w celu przeprowadzenia wakacyjnego konkursu fotograficznego. 

 

 Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu 

do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zapozanłem/am się 

z treścią klauzuli informacyjnej. Wycofanie zgody następuje po uprzednim złożeniu wniosku 

na piśmie do Inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kole, 

ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło. 

 
* zaznacz odpowiedź poprzez zakreślenie 
                                                            

   ………….…………………………….…………….……………… 

   data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 

ZGODA  NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*. 

 Wyrażam zgodę, na zamieszczenie przez Starostwo Powiatowe w Kole, 

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

……………………………………… (imię i nazwisko) utrawalonego podczas 

przeprowadzenia wakacyjnego konkursu fotograficznego, którego był/a uczestnikiem na:  

 

1. Stronie internetowej Starostwa Powiatowego*  TAK  NIE 

2. Profilu facebook*     TAK  NIE 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 
 

* zaznacz odpowiedź poprzez zakreślenie 
  

 

   ………….…………………………….…………….……………… 

   data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego dziecka 

 


