
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych  

pn. „Strona internetowa przewodnikiem  
po agroturystyce w Wielkopolsce” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu    

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań. 

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu dla wielkopolskich gospodarstw 
agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce  
w Wielkopolsce”, 
b) archiwalnych, 
c) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku. 
 
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku, 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,  

w tym archiwizacji. 

 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 

Poznań, poprzez elektroniczną skrytkę na ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat licząc od roku następnego,  

w którym zakończono ww. Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych 

zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

6) Udział w konkursie jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym 

a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie dla wielkopolskich 

gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce  

w Wielkopolsce” 

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa 

w pkt. 3a. 

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w przypadku o którym mowa w pkt. 3a. 
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9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym 

mowa  w pkt. 3a, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12) Państwa dane osobowe będą ujawniane: 

a. Kapitule konkursowej; 

b. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu, w przypadku Laureatów, wyróżnionych i ewentualnej nagrody specjalnej, 

c. podmiotom świadczących usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu 

i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, 

przekazywania przesyłek pocztowych. 

 

13) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości. 

 

 

………………………………………..       ………………………………………….. 
         Miejscowość, data                         Podpis Uczestnika 


