
Klauzula informacyjna dotycząca 

udziału w konkursie szczepień # szczepimy się 

w  Gminie Olszanica 

 

 Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olszanica, 

reprezentowana przez Wójta Gminy,  38-722 Olszanica, Olszanica 81. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Faluszczak Inspektor Ochrony 

Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub                                    

email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie #szczepimy 

się promującego szczepienia przeciw COVID-19, ogłoszonego w ramach 

wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #Szczepimy Się. 

4. Pani/Pana dane osobowe ( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) będą przetwarzane 

na podstawie wyrażonej zgody. Każda osoba biorąca udział w konkursie bierze w nim 

udział  dobrowolnie i przystąpienie do  konkursu jest jednoznacznym wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych , które są potrzebne do weryfikacji osób 

oraz przyszłych rozliczeń z Urzędem Wojewódzkim, w ramach finansowanej dotacji. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym przedstawiciele Urzędu 

Wojewódzkiego, w zakresie kontroli i rozliczenia dotacji. 

6.  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów 

Ustawy o finansach publicznych, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, lecz nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność                                                 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 
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