
 
 
 
 

 
 
 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 

Stosownie do art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

Administrator 

Pani/Pana danych 

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistraz Karpacza z siedzibą Urzędu na ul. 

Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz  

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście, lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu 

2) telefonicznie: 75 761 91 50 

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Miejskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: umk-

iod@karpacz.eu  lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Podanie danych jest warunkiem koniecznym w uczestnictwie w wydarzeniu. Dane 

będą przetwarzane przez Gminę Karpacz w celu: 

promocji działalności Gminy i organizacji „Biegu do Kotła Łomniczki” – dane będą 

przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO). Wizerunek, imię i nazwisko mogą zostać umieszczone  na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz na profilu funpage portalu 

społecznościowego Facebook – dane wizerunkowe będą przetwarzane 5 lat po 

zakończeniu wydarzenia, natomiast inne dane zebrane będą przetwarzane do 7 

dni od zakończenia wydarzenia, bądź do momentu wycofania zgody. 

Odbiorcy danych Dane osobowe z wyłączeniem wizerunku i imion, nazwisk mogą być ujawnione 

innym podmiotom jedynie w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, [nazwa organizacji] nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 

interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


