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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   
 
W związku z podanymi przez Panią / Pana danymi osobowymi w zakresie określonym regulaminem 
Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 
Kobylanka, adres e-mail: ugk@kobylanka.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan może się skontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem 
telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli jest realizowane na podstawie zgody poprzez wyraźne działanie 
potwierdzające polegające na przekazaniu danych osobowych. 

4. Podanie danych jest warunkiem dobrowolnym, lecz odmowa ich podania będzie równoznaczna z 
brakiem możliwości uczestnictwa w Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. 

5. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym odbywał się 
Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. 

6. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłączenie upoważnieni pracownicy 
Administratora. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody ma Pani / Pan prawo do 
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody. Wycofanie 
zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia.  

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do 
przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak 
że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


