Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych biorących udział w konkursie jest: Starostwo Powiatowe
w Świdwinie reprezentowane przez Starostę Świdwińskiego Mirosława Majkę,
ul. Mieszka I 16 78-300, kontakt mailowy: starostwo@powiatswidwinski.pl lub
telefoniczny: 943650302,
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się
skontaktować z Panią Anna Kocur-Zychowicz - Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej abi@powiatswidwinski.pl oraz telefonicznie:
943650326 lub kierując korespondencję na ww. adres Administratora
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu zebrania fotografii przedstawiających teren i
zasoby naturalne Powiatu Świdwińskiego oraz ich publikacji w wersji papierowej i
elektronicznej w materiałach i na portalach promocyjnych, w tym wydania albumu
poświęconego naturalnym zasobom naszej ziemi w ramach projektu, „Pasja –
PRZYRODA” dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie, w związku z
wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na
promocji powiatu, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności
wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e, w związku z art. 4 ust.
1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym.
5. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom i organom publicznym na
podstawie przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi: serwis oprogramowania, itp.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z
naszymi poleceniami.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub do organizacji międzynarodowej,
7. Będziemy publikować Państwa dane osobowe ( w zakresie: imię, nazwisko jako autora
fotografii) w formie papierowej i elektronicznej w materiałach promocyjnych
8.

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z2020 r. poz. 164)
–przez czas określony w tych przepisach.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych osób przekazujących fotografie w sposób
zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zebrania i
publikacji przekazanych fotografii

