Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą
pracę naukową

OŚWIADCZENIE / KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz. U.
UE.L.119.1 z dnia 04.05.2016, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z dnia
23.05.2018r.), zwane dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta
Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin: Urząd Miasta Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.
3. Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela
informacji merytorycznych w sprawach / postępowaniach realizowanych w ramach
prowadzonego konkursu.
4.
1) Dane osobowe Pani/Pana (autorów pracy) oraz promotora/opiekuna naukowego będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody na przetwarzanie danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w celu postępowania
związanego z przyznaniem Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę
naukową.
2) W przypadku przyznania Nagrody - dane osobowe Pani/Pana (autorów pracy) w zakresie
imienia i nazwiska będą także przetwarzane na ww. podstawie w celu ich umieszczenia
na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 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. Minimalny okres przechowywania danych osobowych to
6 lat.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan:

-

-

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

na zasadach określonych w RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu –
uczestniczenia w Konkursie. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora skutkuje niemożnością realizacji celu przetwarzania.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto
Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Szczecin, dnia………………….................

.................................………………………
czytelny podpis autora (autorów) pracy

..................................………………………
czytelny podpis promotora /opiekuna naukowego

