
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji Powiatu  

Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

w zakresie uczestnictwa w konkursie pt.: „CZADowy quiz” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO), 
informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 1 
64-700 Czarnków tel. 67 22 23 260 e-mail: kppspczarnkow@psp.wlkp.pl). 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych : (61-767 Poznań 
ul. Masztalarska 3, tel.:61 2220585, kontakt elektroniczny:  
http://www.psp.wlkp.pl/iod/). 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 
RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej swój udział w 
konkursie. 

5. Odbiorcą danych jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Czarnkowie. 

6. Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny 
do realizacji zadań konkursowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

7.1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania; 

7.2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony 
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 
22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jest 
obowiązkowe, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem 
możliwości udziału w konkursie. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana 
danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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