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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie przyznania nagrody imienia Tadeusza Tertila 

 

Niniejsza klauzula informacyjna ma oparcie w art. 14 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), dalej „RODO”, i dotyczy danych osobowych:1 

 Absolwenta (Autora pracy dyplomowej), tj.: imienia i nazwiska, telefonu i adresu  poczty 

elektronicznej 

 Promotora pracy dyplomowej, tj.: imienia i nazwiska oraz tytułu zawodowego/stopnia 

naukowego 

 Osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni, tj.: imienia i nazwiska 

oraz stanowiska. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Współadministratorami moich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu pracy dyplomowej 

do Nagrody imienia Tadeusza Tertila jest: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33 – 100 

Tarnów i Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z 

Współadministratorami można kontaktować się za pośrednictwem inspektora ochrony danych 

Urzędu Miasta Tarnowa, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl. 

2) Moje dane osobowe zostały pozyskane przez Współadministratorów od Uczelni zgłaszającej pracę 

dyplomową do Nagrody imienia Tadeusza Tertila. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celach związanych z  

organizacją i przeprowadzeniem postępowania w sprawie przyznania Nagrody imienia Tadeusza 

Tertila określonych w Regulaminie przyznawania Nagrody imienia Tadeusza Tertila, a w 

szczególności w celu komunikowania się, w celu przyznania/wypłaty nagród, w celach 

podatkowych związanych z wypłatą nagród, a także w celach informacyjnych, promocyjnych i 

archiwalnych.  

4) Podstawą przetwarzania przez Współadministratorów moich danych osobowych jest wyrażona 

przeze mnie  pisemna zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) 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). 

5) Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane. 

6) Współadministratorzy nie będą udostępniać moich danych osobowych podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem członków Kapituły oraz pracowników Współadministratorów, a także przypadków 

przewidzianych przepisami prawa, jak również w sytuacji, gdy zgłoszona praca dyplomowa 

zostanie nagrodzona. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone do przetwarzania, ale 

wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Współadministratorów, specjalistycznym 
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podmiotom realizującym na ich zlecenie usługi informatyczne, bankowe, itp. oraz mogą zostać 

ujawnione innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, nie krócej jednak niż przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, które ciążą na Współadministratorach, w tym przez okres wymaganej archiwizacji. 

8) W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych mam prawo żądania od 

Współadministratorów dostępu do tych danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), 

usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych 

(art. 20 RODO).  

9) Mam prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

10) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą profilowane. 

11) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Współadministratorów narusza przepisy prawa. 

12) W przypadku gdy zgłoszona praca dyplomowa zostanie nagrodzona, Absolwent będzie proszony 

o podanie dalszych danych osobowych, które będą niezbędne do przekazania nagrody oraz jej 

rozliczenia przed organami podatkowymi. 

 

 

………………………………..                       

Miejscowość i data       

 

………………………..………………………… 

Podpis 2 

 

Absolwenta/ 

Promotora pracy dyplomowej/  

osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Uczelni 
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