
ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: między innymi: 

…………………………………….(wymienić dane osobowe), w celu i w zakresie niezbędnym do  

udziału w walentynkowym konkursie poetyckim pn.: „Miłość wierszem wyznana”, organizowanym 

przez Starostwo Powiatowe w Kole. 

a Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezento-

wane przez Starostę Powiatu Kolskiego Kole, ul. H. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło,  zgodnie z Rozpo-

rządzeniem 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 roz-

porządzenie o ochronie danych), publikacja Dz. Urz. UEL Nr 119, s. 1. Pani/Pana dane będą udo-

stępniane uprawnionym pracownikom w Starostwie Powiatowym w Kole posiadającym upoważnie-

nie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; Od-

rębną 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 serwi-

sowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych w tym: Facebook, strona interne-

towa Starostwa Powiatowego w Kole; portal internetowy e-kolo, TV Kablowa Spółdzielni Mieszka-

niowej w Kole. 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

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. Wycofanie zgody następuje po uprzednim 

złożeniu wniosku na piśmie do Inspektora ochrony danych osobowych 

w Starostwie Powiatowym w Kole, ul. H. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło bądź na adres poczty 

elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl 

 

…………………………………… 
                  (data, podpis) 

 
WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OTRZYMAŁAM/EM 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY. 

 
…………………………………… 

         (data, podpis) 


