Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
„Powiat kościański – mój bezpieczny dom”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka biorącego* udział w konkursie
jest:.
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka biorącego udział
w konkursie* jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ( 64- 000
Kościan, ul. Bączkowskiego 5 a, tel.: 47 77 18 000, e-mail: kppspkoscian@psp.wlkp.pl ).
1.

2.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wyznaczony
został Inspektor Ochrony Danych: ( 61 - 767 Poznań, ul. Masztalarska 3, tel.: 47 77 16 189,
kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/ .
3.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie* są przetwarzane
na podstawie art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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) – w związku z organizowanym
konkursem plastycznym pod nazwą „Powiat kościański – mój bezpieczny dom” oraz w celu
popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej w ramach tzw. prewencji społecznej
zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.).
4.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie* przetwarzane
będą w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym, pn. „Powiat kościański – mój
bezpieczny dom”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) oraz w celu
popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej w ramach tzw. prewencji społecznej
zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.).
5.
Odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie* danych osobowych
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie* nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka biorącego udział w konkursie* będą

przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych
w przepisach o archiwizacji.
8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka* jest dobrowolne,
jednak nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału
dziecka w konkursie pn. „Powiat kościański – mój bezpieczny dom”.
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą
informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kościanie w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie pn. „Powiat kościański
– mój bezpieczny dom”.

…………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………………
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego*/prawnego*)

Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych ………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)*
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z
uczestnictwem w konkursie pn. „Powiat kościański – mój bezpieczny dom”. Wiem, że w każdej
chwili mogę odwołać zgodę poprzez pisemne oświadczenie dostarczone do administratora.

…………………………………….
(miejscowość i data)

* jeżeli dotyczy

……………………………………………………
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego*/prawnego*)

