Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 
wyrażam zgodę [ ]		nie wyrażam zgody [ ]*
na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i danych kontaktowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w III edycji konkursu fotograficzno-plastycznego pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
W przypadku znalezienia się w gronie laureatów wyrażam zgodę [  ] TAK [  ] NIE* 
 na podanie do publicznej wiadomości, w tym m.in. na stronie internetowej Administratora Danych, moich danych w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, jako laureata.
Wyrażam zgodę [  ]  TAK [  ]  NIE * na publikację złożonej przeze mnie w ww. konkursie pracy. 
Jestem świadoma/y dobrowolności podania tych danych oraz zostałam/em poinformowana/y
o przysługujących mi prawach.
Podpis uczestnika konkursu (za dzieci w wieku do lat 16 zgody udziela rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu)

 						………………………………………………………………………. 
*- zaznaczyć właściwe

Informacja Administratora Danych:
	 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. konkursie jest Starosta Bydgoski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
	 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@powiat.bydgoski.pl, tel. 52 58 35 451
	 Podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia, rozliczenia III edycji konkursu fotograficzno-plastycznego pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego” zgodnie z art. 6 ust. 1a ww. rozporządzenia.
	 Pani/Pana  dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
	 okres przechowywania dokumentów konkursowych wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt praz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosi 3 lata.
	 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych  danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
	 W przypadku chęci wzięcia udziału w ww. konkursie wyrażenie zgody jest dobrowolne, niemniej jej niewyrażenie będzie skutkowało odmową uczestnictwa w konkursie.
	 W przypadku III edycji konkursu pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego” Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.


Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

