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       Załącznik nr 2 do formularza 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych wnioskodawców w celu naboru 

formularzy i uczestnictwa w projekcie „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” 
 
1. Wnioskodawca składając wniosek zgłoszeniowy do Nagród Gospodarczych Żagle Warmii 

i Mazur wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu naboru wniosków, organizacji, promocji 
i przeprowadzenia Nagród, organizacji Gali Nagród, publikacji informacji o Laureatach Nagród, 
realizacji przysługujących Laureatom Nagród świadczeń promocyjnych, a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO 
w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 
powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane 
innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu 
w dokumentację lub kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych 
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji 
rządowej; 

2. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Wnioskodawcę jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie z siedzibą przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: 
Administrator) – w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa; 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
email: iod@warmia.mazury.pl; 

4. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych 
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji 
rządowej. Województwo Warmińsko-Mazurskie gromadzi dane Wnioskodawców w celu 
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw 
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje 
nadrzędne wobec Województwa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. e RODO; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym 
Rozporządzenie 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, tj. przez okres 25 lat od dnia zakończenia sprawy; 

6. W każdym czasie przysługuje Wnioskodawcy prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Jeżeli Wnioskodawca uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub przez 
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia naboru 
wniosków.  

 
 
Zapoznałam/em się: ………………………………………………… 
   (data i czytelny podpis) 
 
 

mailto:iod@warmia.mazury.pl
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

