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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2021 

Starosty Lublinieckiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Lubliniecki na fanpage'u Facebook 

Warunki wyrażenia zgody 

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu 

jej wycofania. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………… (imię i nazwisko), wyrażam zgodę 

na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na fotografii mojego* i mojego dziecka* 

………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Powiat Lubliniecki w Lublińcu 

z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7 – w celu związanym z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego na 

plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki na fanpage’u Fecebook. 

Prosimy wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie podanych powyżej danych 

osobowych: 

·na fanpage‘u Facebook 

TAK* / NIE* zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, o których   mowa 

wyżej. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl  lub poprzez wysłanie pocztą bądź 

dostarczenie osobiście informacji o wycofaniu zgody na adres: Starostwo Powiatowe  

w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec. W przypadku zdjęć prosimy o wskazanie konkretnego 

zdjęcia z wizerunkiem. 

…………..………………………………………….. 

(data i podpis uczestnika projektu/opiekuna prawnego)* 

*) niepotrzebne skreślić 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO” informuję, 

że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lubliniecki, którego siedziba mieści się 

w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec; 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 

42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl; 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu związanym z realizacją Powiatowego 

Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki na fanpage‘u 

Facebook, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
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·podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa; 

·właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 

określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ; 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. 

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone 

przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni 

stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu lub 

do czasu zakończenia zadania związanego z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat 

„Autyzm - by wiedzieć więcej” przez Powiat Lubliniecki rzez Powiat Lubliniecki; 

Posiada Pani/Pan: 

·na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

·na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

·na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; 

·na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

·prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż nie mamy możliwości 

technicznych realizacji prawa; 

·na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

W przypadku podania danych osobowych na podstawie zgody informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo 

do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania; 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak 

możliwości realizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej” przez 

Powiat Lubliniecki na fanpage‘u Facebook; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 
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