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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i 

Kultury adres: 34-500 Zakopane ul. Tetmajera 24, kontakt: email promocja@tatry.pl,                         

tel. 18 20 613 20. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez: adres e-mailowy: 

iod@powiat.tatry.pl, telefon: 18 20 17 100 w63. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tatrzańską Agencję 

Rozwoju Promocji i Kultury jest realizacja umów związanych z ich podpisaniem lub 

przysłaniem materiałów do konkursu, wypłata nagród w konkursie, w którym dane te 

są przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych 

• art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 

• art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: 

• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: biurom windykacyjnym,   

            podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny. 

• Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz nie są 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji 

międzynarodowej. 
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Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa na 

podstawie których dane przetwarzamy, w większości przypadków dane będą 

przechowywane przez okres 5 lat, na podstawie przepisów prawa a w pozostałych 

przypadkach do ustania przyczyn biznesowych 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

           usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w sekretariacie 

Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Zakres praw, z których mogą 

Państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych) 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości 

przypadkach niezbędne do zawarcia umowy oraz wynikające z przepisu prawa. 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury nie dokonuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w powyższej 

Zgodzie. 

Dane osobowe zbierane są w celu: 

• realizacji zadania      

__________________________________ 

data i czytelny podpis (kierownika, instruktora, opiekuna) 

• rozpowszechnienia wizerunku 

Uczestnik/Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Tatrzańską Agencję 

rozwoju, Promocji i Kultury oraz współorganizatorów zezwolenie na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie.  

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis (kierownika, instruktora, opiekuna) 


