
           

        KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w związku z organizacją 

Konkursu Filmowego „Powiat Pilski i jego atrakcje” 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  STAROSTA PILSKI  z siedzibą w Pile 64-920, Al. 
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2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl., pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cele przetwarzania danych osobowych: 

a) udział w Konkursie Filmowym „Powiat Pilski i jego atrakcje” na podstawie regulaminu konkursu zgodnie z 

art. 6 ust 1 lit b RODO; 
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest reali-

zacja obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody finansowej; 
c) w celach przesyłania do Państwa materiałów promocyjnych, marketingowych, zaproszeń na podstawie udzie-

lonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1, lit. a RODO; 
4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, 

kancelarie prawne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać opublikowane na serwisach internetowych Dropbox, 

Google Drive, One Drive, WeTransfer, Vimeo, a także na stronach Powiatu Pilskiego, Youtube oraz umieszczone 

w drukowanych publikacjach promujących Powiat Pilski. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Regulaminu Konkursu (umowy) będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ( zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Dane osobowe zebrane na podstawie zgody 

będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub do czasu cofnięcia zgody. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu 

do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto-

wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w 

jakim zakresie chce skorzystać. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych 

osobowych: 

Niepodanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b uniemożliwi udział w konkursie. 

Niepodanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO uniemożliwi otrzymanie nagrody, niepodanie 

danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody nie powoduje negatywnych konsekwencji- brak 

możliwości przesyłania materiałów promocyjnych marketingowych.    

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane.  
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