
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 gminnego konkursu ekologicznego 

 pn.: MISTRZ EKOLOGII” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, Urząd Gminy                   
w Rudzie Malenieckiej informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Wójt Gminy Ruda 
Maleniecka,  
26-242 Ruda Maleniecka 99A. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie możliwy jest pod numerem tel.: 
41 373 13 40 lub adresem email: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl 

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie 
„MISTRZ EKOLOGII” organizowanym przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka we wrześniu 
2018 r. przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 
na podstawie art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO 

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty upoważnione do 
odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, 
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, oraz zgodnie z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu 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. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie „MISTRZ EKOLOGII”  
organizowanym przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka we wrześniu 2018 r. 
 

 

 

 

 

Zapoznałam / zapoznałem się z wszystkimi ww. informacjami 

 

………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 


