Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z przyznaniem nagrody sportowej.
Czy wyraża Pani / Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych/danych
osobowych swojego dziecka oraz wykorzystanie swojego wizerunku/wykorzystanie
wizerunku swojego dziecka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze przez: Miasto
Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, w celu przyznania nagród i wyróżnień
dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
sportowym.
 TAK

 NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych/danych osobowych swojego dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670
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), przyjmuję do wiadomości,
że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze
z siedzibą e-mail: um@orzesze.pl.
2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM
Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody sportowej
na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/670 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).
4. Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą te podmioty, którym UM Orzesze ma
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot.
obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek jest niezbędne do złożenia
wniosku i jego realizacji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
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