Administrator
osobowych
Inspektor
danych

Administratorem danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński z siedzibą w
Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. (61) 424 07
41, e-mail:starostwo@powiat-gniezno.pl.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
ochrony można się kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez
e-mail: iod@powiat-gniezno.pl.
danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia
Cel i podstawa prawna wykonania zadania publicznego.
Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku
przetwarzania
publicznego i o wolontariacie.
 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Okres przechowywania
celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany
danych
przepisami o archiwizacji.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na
podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do przechowywania
danych osobowych w przypadku przekonania, że posiadane przez nas
dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub
przekonania, że posiadane dane nie są już potrzebne do celów
przetwarzania, natomiast są potrzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub ochrony roszczeń,
Prawa osób, których  żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla
dane są przetwarzane
których zostały zebrane, lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie
z prawem
 wycofania zgody na przetwarzanie danych dotyczących w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie jest
możliwe tylko w odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie
Pani/Pan wyraził zgodę. Wycofanie zgody nie dotyczy danych
przetwarzanych na podstawie przepisów prawa.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przekazywanie danych Dane nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru
do państwa poza EOG
Gospodarczego (EOG) ani organizacji międzynarodowych.
Zautomatyzowane
decyzje i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Wymóg podania danych Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

