
Załącznik nr 4 
do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2021  

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Starostwo Powiatowe w Płocku 

reprezentowane przez Starostę Płockiego 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

 

Inspektor ochrony danych (IOD) 

Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się 

pod adresem mail: e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Starostwo Powiatowe w Płocku gromadzi Państwa dane w celu organizacji konkursu pn. „Sołtys 

Roku”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit e RODO. 

Zakres przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Płocku przez okres niezbędny  

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie będą przechowywane wieczyście zgodnie  

z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres: rp@powiat.plock.pl    

mailto:e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl
mailto:rp@powiat.plock.pl


Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Płocku na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału  

w konkursie pn. „Sołtys Roku”. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 


