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 Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Konkursu w ramach Europejskiego Tygodnia  

Zrównoważonego Transportu  

„Ekologicznym krokiem do pracy!” 

 

          KARTA INFORMACYJNA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

(W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ) 

 

 

 

 

Komórka 

organizacyjna 

 

Rodzaj sprawy/ 

Nr sprawy 

 

Imię i nazwisko 

osoby prowadzącej 

sprawę 

 

Kontakt bezpośredni  

do osoby 

prowadzącej sprawę 

 

SWR 

 

 

Konkurs w ramach 

Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu  

„Ekologicznym  

krokiem do pracy!” 

 

SWR.033.16.2019 

 

Monika Oleś 52 386 66 29 

 

Szanowny Kliencie Starostwa Powiatowego, 

pragniemy Cię zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, żeby chronić Twoje dane osobowe. Ich 

bezpieczeństwo jest dla pracowników naszego urzędu najwyższym priorytetem. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o metodach i celach przetwarzania Twoich danych. 

O JAKICH DANYCH MÓWIMY? 

1. Chodzi o Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz i są przez nas zbierane tylko w celu załatwienia 

Twojej sprawy i wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwala nam prawo polskie i unijne.  

Dane pozyskujemy na podstawie i w granicach przepisów prawa (kiedy prowadzimy Twoją sprawę  

i dostęp do danych jest niezbędny do jej załatwienia) lub Twojej zgody, którą musisz wyrazić na piśmie 

(kiedy realizujemy dodatkowe zadania, dla których prawo wymaga pozyskania Twojej zgody). Pracownicy 

naszego urzędu mają obowiązek wyjaśnić Ci, kiedy wymagana jest Twoja zgoda, a kiedy działamy 

bezpośrednio na podstawie prawa i Twoja zgoda ma charakter domniemany, wyraża się bowiem 

automatycznie w chwili złożenia wniosku. 

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich 

danych, ale tylko w przypadku, gdy taka zgoda była wcześniej wymagana przez prawo dla Twojego udziału 

w realizowanym przez nas zadaniu.    

Informację o Twoich prawach otrzymujesz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I KTO BĘDZIE MIAŁ DO NICH DOSTĘP? 

2. Administratorem Twoich danych jest Starosta Nakielski, z siedzibą w Nakle nad Notecią, przy  

ul. Dąbrowskiego 54, tel. 52 386 66 33, e-mail: daneosobowe@powiat-nakielski.pl. 

Starosta powołał inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest między innymi informowanie klientów 

starostwa o ich prawach. Możesz się z nim skontaktować, dzwoniąc pod numer 52 386 66 38 lub wysyłając 

email.: daneosobowe@powiat-nakielski.pl. Kontakt osobisty z inspektorem - pokój  

nr 15, w godzinach pracy urzędu. 

3. Twoje dane – wyłącznie imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania – zostaną udostępnione na 

stronie www.powiat-nakielski.pl oraz www.facebook.com/starostwopowiatowe.wnakle w celu 

zrealizowania konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH 

4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie w ramach 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu „Ekologicznym krokiem do pracy!”. Konsekwencją 

odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na przetwarzanie 

swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że realizacja tych 

praw zależy od rodzaju sprawy, którą załatwiasz w urzędzie, w tym w szczególności od tego,  

czy działamy w oparciu o ustawę, czy Twoją zgodę. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać dokładnie w 

taki sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Pracownik nie może utrudniać ci tej decyzji. W naszym urzędzie 

przyjęliśmy zasadę, że nasi klienci wyrażają zgodę pisemnie lub elektronicznie, zatem wycofać zgodę 

możesz, składając oświadczenie woli na piśmie, bądź elektronicznie.  

6. Służy Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. 

 

 

 

http://www.powiat-nakielski.pl/
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