……………………………………………………….……..

(Miejscowość, data)
…………………………………………………………

Nazwisko i imię

…………………………………….………..
Adres

………………………………………………
………………………………………..……..
telefon

OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie przez ……………………………………………..
mojej osoby tj.…………………………………………………………………………………
jako kandydata do Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwisty województwa
wielkopolskiego.

………………………..……………………………
Podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, numeru
telefonu, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia) w celu udziału w konkursie dla archiwistów
województwa wielkopolskiego i oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
………………………..……………………………
Podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie dla archiwistów województwa
wielkopolskiego, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego,
którym jest: Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl , we współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się Sekretarzem Kapituły
Nagrody pod adresem: rafal.koscianski@ipn.gov.pl
4. Dane osobowe, które będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu są danymi zwykłymi:
imię i nazwisko, adres, nr telefonu, imię ojca, data i miejsce urodzenia.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu dla archiwistów
województwa wielkopolskiego, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści danych, do
sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO).
9. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, o której mowa
w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest:
1/ warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z udzielonej zgody;
2/ dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
12. Dane osobowe będą pozyskiwane od osób lub instytucji zgłaszających kandydatów do Nagrody
im. prof. Stanisława Nawrockiego, tj. stowarzyszeń archiwistów z Wielkopolski, Stowarzyszenia
Archiwistów Kościelnych, instytucji, w których gromadzi się i przechowuje materiały archiwalne
z obszaru Wielkopolski, Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM.
13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

