
Oświadczenie 

(podpisuje kandydat) 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku 
z organizacją konkursu o przyznanie Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński 
Dąb”  oraz opublikowaniem jego wyników -  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
  

  

……………………………………                                                                         …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                                                           Czytelny podpis  

 

 

Obowiązek Informacyjny 

L.p.   Kontakt 

1.  Administrator Starosta Krotoszyński 62 725 42 56 

2.  Inspektor ochrony 

danych 

Andrzej Wichłacz 

iod@starostwo.krotoszyn.pl 

62 725 42 56 

wew. 301  

3.  Cel przetwarzania 

danych 
Nabór wniosków  dotyczących przyznawania Nagrody Starosty 

Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.  

4.  Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 995, ze zm.);  Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty 
Krotoszyńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia 
Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” i wprowadzenia 
zasad przyznawania tej nagrody. 

5.  Odbiorca danych 
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6.  Czas przetwarzania Dokumentacja ma trwałą wartość historyczną. 

7.  Prawo dostępu Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8.  Prawo do wniesienia 

skargi 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.  Prawo do informacji Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowy. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie 

danych powoduje, że wniosek staje się bezprzedmiotowym. 

10.  Profilowania danych Nie dokonuje się profilowania danych. 

11.  Cel inny Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały podane.. 

Oświadczenie 

(podpisuje osoba zgłaszająca) 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku 
z organizacją konkursu o przyznanie Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński 
Dąb”  oraz opublikowaniem jego wyników -  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
  

  

……………………………………                                                                         …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                                                           Czytelny podpis  

 

 

Obowiązek Informacyjny 

L.p.   Kontakt 

12.  Administrator Starosta Krotoszyński 62 725 42 56 

13.  Inspektor ochrony 

danych 

Andrzej Wichłacz 

iod@starostwo.krotoszyn.pl 

62 725 42 56 

wew. 301  

14.  Cel przetwarzania 

danych 
Nabór wniosków  dotyczących przyznawania Nagrody Starosty 

Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.  

15.  Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 995, ze zm.);  Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty 
Krotoszyńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia 
Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” i wprowadzenia 
zasad przyznawania tej nagrody. 

16.  Odbiorca danych 
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

17.  Czas przetwarzania Dokumentacja ma trwałą wartość historyczną. 

18.  Prawo dostępu Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

19.  Prawo do wniesienia 

skargi 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

20.  Prawo do informacji Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowy. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie 

danych powoduje, że wniosek staje się bezprzedmiotowym. 

21.  Profilowania danych Nie dokonuje się profilowania danych. 

22.  Cel inny Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały podane.. 
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