
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dotyczy osoby zgłaszającej kandydata do nagrody Burmistrza Giżycka                                         
za osiągnięcia sportowe w 2021 r. 

 
 

I. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym, 
dotyczącym zgłoszenia kandydatury do nagrody Burmistrza Giżycka za osiągnięcia sportowe                       
w 2021 roku jest Burmistrz Miasta Giżycka, zwany dalej „Administratorem”. Mogą Państwo 
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja                     
14, 11-500 Giżycko lub dzwoniąc pod numer: 87 732 41 11. Mogą Państwo skontaktować                           
się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych pisząc na adres: dpo@gizycko.pl lub telefonicznie pod nr: 87 732 41 13. 
 

II. Cele i podstawy przetwarzania: 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych                             
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)                         
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, wyrażam zgodę na: 
 

1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Giżycka w celu poprawnego 
zgłoszenia kandydata do nagrody Burmistrza Giżycka za osiągnięcia sportowe                                                  
w 2021 r. w następujących zakresach: 

a) nazwa wnioskodawcy, 
b) adres (miejscowość, ulica, gmina, powiat, województwo), 
c) numer telefonu, 
d) adres e-mail. 
 

 Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody 

 

2) przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Giżycka w celu organizacji                       
i przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród Burmistrza Giżycka za osiągnięcia sportowe                   
w 2021 r. w następujących zakresach: 

a) nazwa wnioskodawcy, 
b) adres (miejscowość, ulica, gmina, powiat, województwo), 
c) numer telefonu, 
d) adres e-mail. 
 

 

 Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody 

 
 

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgód na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych, jednak cofnięcie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,                                
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
miejscowość, data, czytelnie imię i nazwisko 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



III. Prawo do sprzeciwu: 

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych opisanych na poprzedniej stronie. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności                 

lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – 

zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

 

IV. Okres przechowywania danych  

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadania 

stanowiącego podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres archiwizacyjnego, wynikającego                    

z odrębnych przepisów. 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia kandydata                 
do nagrody Burmistrza Giżycka za osiągnięcia sportowe w 2021 r. 
 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pastwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

VIII. Urząd Miejski w Giżycku respektuje wszystkie regulacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych 
nałożone przez RODO oraz Ustawę o Ochronie Danych Osobowych. Dodatkowe informacje znajdziecie 
Państwo na stronie urzędu: www.mojegizycko.pl 

 

http://www.mojegizycko.pl/

