
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU III edycji 

 pn. „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce” 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o ochronie danych osobowych **** 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej RODO),  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Radę Izb Rolniczych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24 lok. 15, 00-515 Warszawa jako administratora danych. 

 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz opis 

gospodarstwa. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

1. Uzasadnionego interesu Krajowej Rady Izb Rolniczych (konieczność rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatek 

konkursu).  

2. Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis kandydatki) 

 

Klauzule dodatkowe:  

1. Administratorem danych osobowych Kandydatki jest Krajowa Rada Izb Rolniczych z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 

Warszawa, e-mail: sekretariat@krir.pl  

2. W sprawach związanych z danymi kandydatki proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Krajowej Radzie Izb Rolniczych pod 

adresem: rodo@krir.pl  

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentowania przebiegu Konkursu prowadzonego przez Organizatora.  

4. Dane osobowe Kandydatki mogą być udostępniane: członkom Jury oraz pracownikom Komisji Kobiet Copa w Brukseli w celu rekomendowania 

kandydatur do Konkursu w Brukseli.  

5. Podanie danych jest obowiązkowe w związku z uczestnictwem kandydatki w Konkursie zgodnie z art. 6 ust 1. lit b), dane osobowe nie wymagane 

przepisami prawa udostępniam dobrowolnie na podstawie art. 6 ust 1. lit a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dobrowolna 

zgoda),  

6. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu edycji Konkursem Komisji Kobiet Copa w Brukseli i następnie usunięte.  

7. Kandydatka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Kandydatka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych 

osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

9. Kandydatka ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.  

10. Kandydatka ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

****Zał. nr 4 podpisuje kandydatka uczestnicząca w konkursie 


