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KL^UZaLA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANI-YCH O§OBOWYCH
!V związku z wymogami rozpotądzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (l]E) 2016/679 z dńa 27 kwietnia 2016 r. w
sprarvie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danyclr oraz uclrylenia dyrektyrły 95/46lWE (ogólne rozporądzsnię o ochronie danych),

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologil^la w Leżaj sku
(nazwa stacji sanitamo-epidemiologicmej)

inforrnuje o zasadach przetwatzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o
przysfugujących prawach z Ęm mńązanych.

l. Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczra z siedzlbąw Leżajsku.

ż. Podstawą prawną przehrłarzańa danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczrąw
Lezajsku jest zgoda osób, których dane doĘczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzęnia nr 2016/679). Dane
osobowe będą udostępniane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczrrej w Rzeszowie.

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitamo-
Epidem iolog iczna, ul. Mickiewicz a 7 I, 37 -300 Lezaj sk.

4. Adrninistrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Darrych nadzorującego prawidłowośó przetwarzania
danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresęm mailowym:
p§§9.1ceą§k(tu§.gov.pl oraz pod nr tsl: 1724ż0754.

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastyczrego powiatowego, w tym do wyłonienia laureatów,
nagrodzenia prua araz ich ekspozycji.

6. W zwipku z ptzętwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana*

danyclt osobowych oraz danych osobowych Uczestlrika konkursu mogą byc: przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Lezajsku.

7 . Pani/Pana* danę osobowę oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowy$/ane przez okres
|żm-cy.

(wskazac przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresóu wynilłajqcych z pnepisów dotycących
archiwizaąji)

tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po qrm czasie przez okres ortż w zakresie
wymaganym przęz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalnę w intęręsie publicznym, cele badań naŃowych lub historycznych lub cele staĘstyczne.

8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzartychna
potrzeby konkursu posiada Pani/Parr* pra\^io do żądania dostępu do treści danych; sprostowania danych;
usunięcia danych; ograniczenia przetwarzańa danych; wnoszenia sprzeciwu wobęc ptzdwarzańa darrych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzarrie danych.

9. Danę osobowe nie będą podlegaŁy zautomńyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego ani do organizacji międzlłrarodowej.

l0. PanilPanu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z pra\ilem przetwarzanie Pani/Pana* lub
Uczęstnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego własciwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

(podpis ptzedstąwiciela ustawowego)


