Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu
na najlepsze oferty i produkty turystyczne
Małopolski pod nazwą
„Turystyczne Skarby Małopolski” –
IV edycja, 2022

ZGODA
KANDYDATA ZGŁASZANEGO PRZEZ PODMIOTY/OSOBY TRZECIE
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” –
IV edycja, 2022
miejsce/szlak/wydarzenie/atrakcja/obiekt/inne*
……………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę kandydata)

Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia ww. zgody.

________________
data, miejscowość

_______________________
imię i nazwisko
(proszę wpisać czytelnie)

___________________
podpis osoby wyrażającej
zgodę na zgłoszenie do konkursu

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna RODO
dla kandydata zgłaszanego przez podmioty/osoby trzecie do udziału w konkursie
„Turystyczne Skarby Małopolski” – IV edycja, 2022

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania
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Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski” – IV edycja, 2022 (zwanym
dalej Konkursem). Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
IV. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych zawartych
w Formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, adres, e-mail, wizerunek.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego celu i zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr
4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18
stycznia 2011 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Ma Pani/Pan prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku Pani/Pana dane zostaną
usunięte.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu. Szczegółowe zasady korzystania
z ww. uprawnień regulują art. 15-21 RODO.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów
prawa w tym: uprawnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej
Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom. Pani/Pana dane
mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im
powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom usług IT), podmiotom
współpracującym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przy realizacji
Konkursu oraz Kapitule. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione nieograniczonej
liczbie odbiorców w mediach: prasie, radiu, telewizji, Internecie.
IX. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą z formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie.
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

________________
data, miejscowość

_______________________
imię i nazwisko
(proszę wpisać czytelnie)
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___________________
podpis osoby wyrażającej
zgodę na zgłoszenie do konkursu

3

