
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmieniła się podstawa prawna, na której podstawie 
udzielana jest zgoda na  zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego w celu 
przeprowadzenia procedury konkursowej.  

Przystępując do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego uczestnik wyraża 
zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Organizatora 
konkursu w celu przeprowadzenia procedury konkursowej i promocji konkursu, laureatów, 
wyróżnionych oraz uczestników, również na przetwarzanie danych w przyszłości pod 
warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony.  

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.                      
z 2016 Nr 119 poz. 1), zwane „RODO” . 

Zgodnie z  art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                         
27 kwietnia 2016 roku (2016/679) informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza         
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21,                                            
tel. (32) 295 67 14,  fax (32) 295 96 77,  e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.  
 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej:                  
(32) 295 67 34,  e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl. 

3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury Konkursu                                     
o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego oraz promocji Konkursu, jego laureatów, 
wyróżnionych i uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia                             
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających 
z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz promocji 
Konkursu, jego laureatów, wyróżnionych oraz uczestników. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wskazanymi                                
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                            
i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas 
przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.  

6.  ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie  Górniczej 
zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie. 
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7.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych, wyrażenie zgody na ich zbieranie, przetwarzanie                                     
i udostępnienie w celu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz promocji Konkursu, 
laureatów, wyróżnionych i uczestników jest warunkiem niezbędnym do udziału                                
w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, niepodanie danych                        
w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem wniosku 
konkursowego.  

9. Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu.  

 

                                                                                   

 

 


