
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH 

na potrzeby 

konkursu „Poznajemy smaki z mazowieckiej spiżarni” 
 

 

 
 

* Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………. 

 

Miejscowość ……………………………………………….. 

Informujemy, że: 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy 

ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.pl, tel. 22 5176141 lub listownie na adres 

Administratora Danych. 

2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 3 lata, a w przypadku zdobycia nagrody przez 

okres 6 lat. Po tym okresie nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt MODR Warszawa.  

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  

w konkursie „Poznajemy smaki z mazowieckiej spiżarni”. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa w zakresie i 

celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek dokumentów, a w przypadkach, 

gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają 

Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały 

związane z realizacją konkursu będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku  zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) przez 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w 

celu udziału w konkursu „Poznajemy smaki z mazowieckiej spiżarni”  oraz publikację mojego wizerunku 

w celach dokumentacyjnych i promocyjnych konkursu „Poznajemy smaki z mazowieckiej spiżarni” w 

materiałach MODR Warszawa, oraz w gazetach lokalnych i wydawnictwach współorganizatorów. 

* Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych współorganizatorom i sponsorom konkursu 

„Poznajemy smaki z mazowieckiej spiżarni”. 

 

 

 

……………………              …………………..……………………………………. 

   Data                                                       * Czytelny podpis uczestnika konkursu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

