
 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie: 

imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, miejscowości ____________________________ 

przez Urząd Miejski w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

w celu prawidłowej realizacji założeń Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych oraz Konkursu na 

Wieniec Publiczności. 

Wyrażam zgodę Urzędowi Miejskiemu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 

23-100 Bychawa na publikację moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie: 

imienia, nazwiska, miejscowości _____________________________________________________ 

w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach 

społecznościowych Gminy Bychawa; a także na upublicznienie podczas wydarzenia przebiegającego 

pod nazwą Dożynki Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie 

Administratora. 

 

Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego 
RODO, informuje się, iż: 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 
 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Burmistrz Bychawy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo 
skontaktować się poprzez email iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji założeń Gminnego 
Konkursu Wieńców Dożynkowych oraz Konkursu na Wieniec Publiczności; publikacji w „Głosie Ziemi 
Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy 
Bychawa; a także upublicznione podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne 
w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora. 
 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW 

Państwa dane mogą zostać przekazane: 
1) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego 

typu działań); 



 

2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

3) osobom, które z upoważnienia Administratora będą przetwarzać dane osobowe. 

 

6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA USTALANIA 

TEGO OKRESU 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez 
okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wieczyście od 
dnia zakończenia sprawy. 
 

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia) 

swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich 

danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 

lit. d, e RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

RODO; 

2) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe 
zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 3. 
 

9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 

O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

______________________ ____________________________ 

(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 


