
 
 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Klauzula informacyjna 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych czyli osobą, która podejmuje decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych jest Gmina 

Poniatowa reprezentowana przez Burmistrz Poniatowej, z którym kontakt jest możliwy: 

➢ za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Poniatowej  ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, 

➢ telefonicznie pod numerem +48 81 820 48 36,  

➢ e-mail: urzad@um.poniatowa.pl. 

2. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z IOD pod 

adresem e-mail: iod@pcat.pl 

3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także  

w działalności informacyjnej i promocyjnej w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Urząd Miejski w 

Poniatowej w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie zainteresowania dziedzictwem 

kulturowym swojego regionu, twórczości oraz kreatywności. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie świadczeń promocyjnych w tym również 

rozpowszechniania wizerunku oraz kontaktowania się ze zwycięzcami konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), którą można w każdym czasie wycofać.  

5. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym 

podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, CKIP 

b) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz jednostce centralnej - Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie. 

c) osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7.  Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do: 

a) kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 

b) sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych; 
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c) usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem 

e) wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której 

dane dotyczą; 

f) wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie na ul. Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie 

www.uodo.gov.pl. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  
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