FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KANDYDATA DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”
I.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
1.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:*

2.

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu:*
a) Kod pocztowy, miejscowość
b) Ulica, numer domu lub lokalu, numer mieszkania

3.

II.

Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail

DANE KANDYDATA DO KONKURSU
1. Stopień, imię i nazwisko*
2.

Jednostka organizacyjna Policji*

3.

Stanowisko służbowe

III. UZASADNIENIE*

UWAGA - wypełniony formularz musi być przesłany drogą elektroniczną. Po wypełnieniu zapisz go na swoim
komputerze lub pamięci zewnętrznej, a następnie wyślij go z posiadanej skrzynki elektronicznej na adres
policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

IV.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie 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 Nr
119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Główny Policji.
Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, w sprawie powołania Komisji
konkursowej do wyłonienia Laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi
pomógł”, zwanego dalej „Konkursem”, nadzór nad pracami Komisji sprawuje Dyrektor
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
Adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, adres e-mail: bprew@policja.gov.pl

2.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Konkursu sprawuje
inspektor ochrony danych:
− adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
− e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Konkursie.
Pana/Pani dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu – „Policjant,
który mi pomógł”, a także w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów.
Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną zawartą w art. 6 ust. 1
pkt a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak
ich podania spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie, a nadesłanie
zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie
i akceptacją Regulaminu zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu ogólnopolskiego konkursu
„Policjant, który mi pomógł”.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Komenda Główna Policji.
5. Okres przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu.
6. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, w tym uzupełnienia, danych
osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie
decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

* Pola obowiązkowe

