
Zal4czniknr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodrtte z illt. 13 ust- I i ust. 2 rozporzedzenia Pmlanentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679 z 27kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwtwka rp:ze*arzimiem danych osobowych i wsprawie swobodnego przeplywu takich danych or?l uchlenia Uyrettywy e 5/46/WE(RODO),
informujemy,2e:

Administratorem Pani/Pana danyc!_ osobowych jest prezydent Miasta Glogowaz siedzib4 w lJrzEdzie Miejskim w Glogowie, Iiynek 
-10, 

67-zdo Glog6w, adres e-mail:prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +4g 76 72 65 401.

, Wynaczony zostal Inspektor Ochro-nV Danych, z kt6q.m moina sig skontaktowad w sprawachochrony swoich da}vgh osobowych pod e-mailim:. iod@giogow.urn.gov.pl, pod numerem telefonu+48 76 72 65 471lub pisemnie na adres siedziby, *.t*-yfr*yz"J

Pruetwarzanie PanilPana danych osobowych bgdzie sig odbywa6 na podstawie art. 6 ust. I lit. aRoDo w celu prz-eprowadzeniakonkursu ekoiogiczn"go,,lort*-Mistrzem segregacji,,.

Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez I roh a po tym czasie przez okres zgodny
z ustaw4 z dria 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

)

Ma Pani/Par prawo w dowolnyrn momencie wycofad zgodg. Wycofanie zgody nie wplywa na
zgodnoS6 z prawem ptzetwrzania, kt6rego dokonano na poastaiie zgody p*"Oiui *cofaniem.

Do Pani/Pana danych osobowych bgd4- mie6 dostgp: pracovmicy Urzgdu Miejskiego w Glogowie
oraz pracownicy plac6wki oSwiatowej - szkoty.

Pani/Pana dane osobowe moga zosta6 ujawnione podmiotom uprawnionyrn na podstawie przepis6w
prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do freSci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunigcia jak r6wnie2 prawo do ograniczenia ich przetwarzani4 pra; ao'*n ig"iu zgody, prawo doprzenoszenia danyclr, prawo do wniesienia spizeciwu wobec przetwxzaniu p-iipr,a aanyctr
osobowych.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia $-gi do organu nadzorczego zajmuj4cego sig ochron4
danygh osobowych w pafstwie czlonkowskim pani/ pana z"wyklego pouvti, .-r.;r"u pracy lub miejsca
popehrienia domniemanego naruszenia (Prezgs UlzSu ochrony oanych bsobowych - adres: Stawki 2,00-193 Warszaw4 telefon: 22 53103 00), jefli Pani/Pana zdiilerr,- przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporzqdzenia RODO.

Podanie ptzezPantq/Pana danych osobowych jest wymogiern umownym i warunkiem przyst4pienia
do konkursu. Brak podania danych osobowych uniimozliwiaiaziat w konkursie.

. Decyzje nie b9d4 podejmowane w spos6b zurtomatyzo**y, m.in. pani/pana dane osobowe
nie bgd4 profilowane.


