
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH 2019 

 

 

Informujemy, iż w rozumieniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO- administratorem zbioru danych, w którym 

przetwarzane są/ będą dane osobowe nominowanych/nagrodzonych w ramach: 

1. Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie  

w życie idei samorządności, 

2. Honorowych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu 

kwidzyńskiego, 

3. Dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, 

4. Nagród Starosty Kwidzyńskiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych 

w osiąganiu tych wyników 

jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn.  

 

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej  

na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,  

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: 

IOD@powiatkwidzynski.pl.  

 

3. Dane osobowe nominowanych/nagrodzonych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu rozpatrzenia wniosków nominowanych/ wyboru nagrodzonych/ kontaktów  

z nominowanymi/ nagrodzonymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i pkt 21 Ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z póź. zm.) oraz: 

 

- pkt 4-5  Regulaminu Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie i pkt 4-5 

Regulaminu Honorowych Nagród Starosty Kwidzyńskiego (stanowiących załącznik do Uchwały  

Nr XII/83/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia 

honorowych nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego za wybitne 

osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego), 

- § 4-6  Szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagród 

Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów konkursów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie 
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twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (stanowiących 

załącznik do Uchwały Nr XXII / 153 / 2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r.  

w sprawie określenia wysokości, szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury), 

- § 4-6 Rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych 

zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania 

(stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXII / 154 / 2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  

31 maja 2004 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad 

i trybu ich przyznawania). 

 

4. Odbiorcami danych osobowych nominowanych/nagrodzonych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie informacja o nominowanych/ nagrodzonych w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 

i 21  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz.511 z póź. zm.), Regulamin Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie 

i Regulamin Honorowych Nagród Starosty Kwidzyńskiego (stanowiące załącznik do Uchwały  

Nr XII/83/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia 

honorowych nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego za wybitne 

osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego), Szczegółowe zasady i tryb przyznawania 

dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagród Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów konkursów 

lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury oraz ich wysokości (stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXII / 153 / 2004 Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury), Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowe zasady  

i tryb ich przyznawania (stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXII / 154 / 2004 Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród 

dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych 

wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania) oraz Ustawę z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z póż. zm).  

 

5. Dane osobowe osób nominowanych/nagrodzonych będą przechowywane przez okres 25 lat, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2011.14.67).  

 

6. Podanie przez osoby nominowane/ nagrodzone danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność ich uczestnictwa w przyznaniu Naród 

Starosty Kwidzyńskiego, z uwagi na konieczność prowadzenia przez Administratora czynności 

wymienionych w punkcie 3. 

 

7. W odniesieniu do danych osobowych nominowanych/ nagrodzonych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nominowanym/ nagrodzonym przysługuje prawo 

do:  

- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,  

- żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,  

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,  

- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, 

- żądania od Administratora przenoszenia danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności Administratora. 

 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


