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I. Klauzula informacyjna odnośnie zbierania danych osobowych  

 

1.   Zgodnie z art. 13 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— dalej RODO oraz Ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz.U.2018 poz.1000 ze zmianami — 
Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Brwinowie pod adresem: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 (zwanego dalej CDR); 

2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Wykonawca może 
skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod 
adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w Ust. 1; 

3) Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z 
przeprowadzeniem konkursu „Doradca Roku”, wyłonienia laureatów, przyznania nagród 
oraz umieszczenia ich w katalogu i materiałach związanych z konkursem — na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, 
przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym szczególnie przez okres przechowywania 
dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w zakresie 
archiwizacji dokumentów; 

5) CDR powierzy przetwarzanie danych osobowych na poziomie województwa mazowieckiego 
Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. 

6) zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 
dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych 
osobowych, 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO, 

f) jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazanym w ust. 2 lub pisemnie na 
adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować brakiem zakwalifikowania do udziału w konkursie; 

7) Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania zgodnie z art. 22 RODO. 
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II. Oświadczenie uczestnika 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 

1000) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. 

Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w konkursie „Doradca roku”. 

2)  Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych  

i promocyjnych konkursu „Doradca roku” oraz wydawnictwach administratora i 

organizatora i Partnerów konkursu „Doradca roku”, zrzekając się jednocześnie wszelkich 

roszczeń finansowych z tego tytułu zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

3) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest 

dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawienia,  

a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich 

danych osobowych innym podmiotom, jest natomiast warunkiem udziału w konkursie 

„Doradca roku”. 

4) Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych 

przetwarzanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, udzielane mi będą na podstawie 

pisemnego wniosku. 

5) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych komisji konkursowej na 

poziomie województwa powołanej przez Administratora i podmiotom 

przeprowadzającym konkurs „Doradca roku” na poziomie ogólnopolskim, w tym 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   

a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

….……………………………………………….. 
(data i czytelny podpis uczestnika) 

 


