
………………………., dnia………………………r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem zamieszczenia 

wizerunku, nominacji, osiągnięć oraz kwoty otrzymanej nagrody w lokalnej prasie, na stronach 

internetowych. 

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) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lęborku,  

ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lebork, 

2) z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Lęborku można skontaktować się 

pod adresem e – mail iodo@starostwolebork.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem zamieszczenia wizerunku, osiągnięć oraz 

kwoty otrzymanej nagrody w lokalnej prasie, na stronach internetowych na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Lęborku, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością przedstawienia wizerunku, osiągnięć oraz kwoty otrzymanej nagrody  

w lokalnej prasie, na stronach internetowych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, 

9) W odniesieniu do Pan/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

syna/mojej córki ……………………………………………………………. oraz przekazanie do 

publicznej wiadomości faktu nominacji, przyznania nagrody lub wyróżnienia  

w „Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2021”.  

 Oświadczam, że ja/ mój syn/ moja córka/ ……………………………………………… 

jest (-em) mieszkańcem Powiatu Lęborskiego lub reprezentuje klub, stowarzyszenie którego działalność 

prowadzona jest na terenie Powiatu Lęborskiego.  

 

 

        ………………………………. 

         ( czytelny podpis ) 

mailto:iodo@starostwolebork.pl

