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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Wyróżnienie Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów” 

 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy 

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW 

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

1. Pana/Pani dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w dorocznej nagrodzie 

Burmistrza Miasta Zambrów "Zasłużony dla Miasta Zambrów„ zgodnie z art..6 ust. 1 lit, a i c Rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z Zarządzeniem 

Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia 

wyróżnienia Burmistrza "Zasłużony da Miasta Zambrów”. 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Miastem Zambrów – jako podmioty współpracujące. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania 

i w okresie późniejszym w celu promocji wydarzenia. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływ na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zgłoszenia 

kandydatury do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

……………………………………………… 

 (Data i czytelny podpis kandydata)  


