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Informacja dla kandydata do nagrody „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” 
 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/a we wniosku, jest Powiat 

Bocheński reprezentowany przez Starostę Bocheńskiego, którego siedzibą jest Starostwo 

Powiatowe mieszczące się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia. 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Bochni można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@powiat.bochnia.pl lub listownie poprzez 

wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora danych, umieszczając dopisek „Do 

inspektora ochrony danych”, lub telefonicznie dzwoniąc na numer 14 6153779. Inspektor pełni 

dyżur w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 215 w siedzibie Administratora danych.  

3. Celem przetwarzania danych jest wyłonienie laureata honorowego wyróżnienia „Bene Meritus 

dla Powiatu Bocheńskiego”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Pani/a dane osobowe przekazał Administratorowi danych podmiot zgłaszający wskazany we 

wniosku. 

6. Pani/a dane nie będą przez Administratora powierzane innym podmiotom. 

7. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat, licząc od następnego roku po 

roku, w którym przeprowadzono konkurs.  

8. Przysługuje Pani/u prawo cofnięcia zgody, prawo dostępu do treści swoich danych ich 

poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.  

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowania. 

10. Odmowa podania danych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu wyłaniającym laureata 

honorowego wyróżnienia.  

 

                                                                                                                        Zapoznałem się 
 
 

........................................... 
 /data, imię i nazwisko 
kandydata/ 

 
Zgoda 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz 

zebranych w trakcie postępowania w zakresie niezbędnym do wyłonienia laureata honorowego 

wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” oraz publikacji mojego wizerunku.  

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/em się z treścią informacji dot. przetwarzania moich danych osobowych zawartej 

w „Informacji dla kandydata do nagrody „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących 

mi prawach, jako właściciela danych.  

 

 

........................................... 
 /data, imię i nazwisko 
kandydata/ 

* dotyczy osób fizycznych 

** w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 


