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OŚWADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................................................................... oświadczam, że: 
 

1. Akceptuję, postanowienia Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. 
2. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), ja niżej podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, w zakresie niezbędnym 
do udziału w procesie przyznawania i wręczania nagród określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt. 1. 
3. W przypadku przyznania mi nominacji, nagrody lub innej formy wyróżnienia przewidzianego w Regulaminie, o którym mowa  
w pkt. 1 wyrażam zgodę na publiczną prezentację przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej mojej noty biograficznej w ilości, miejscu  
i czasie według uznania Prezydenta Miasta. 
 

         Nadmieniam, że zostałem poinformowana/y o moich prawach wynikających z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 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  tzn., że: 

1) administratorem jest  Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, 
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można się skontaktować: nr telefonu 33 4971721,  

adres poczty elektronicznej – iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres administratora, 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procedur związanych z przyznawaniem nagród 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR, 
4) swoje dane osobowe udostępniłem dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, 
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 i zostaną 

usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte, 
6) w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 

7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, 
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.  
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