
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w celu uczestnictwa w konkursie „Sportowiec roku miasta Lubań 2021”
i plebiscycie „Gwiazda sportu miasta Lubań 2021”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), tzw. "RODO", Administrator danych informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubań reprezentujący Gminę Miej-
ską Lubań.
Z administratorem danych można się kontaktować:

(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań;
(2) pod adresem poczty elektronicznej : boi.um@miastoluban.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Lubań jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z in-
spektorem ochrony danych:

(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl, 
(2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu:
(1) dane osobowe uczestnika konkursu wraz z powiązanymi z nimi danymi trenera;
(2) wizerunku oraz osiągnięć zawodnika w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowa-

nych przez media oraz na Facebook’u;
(3) liczenie głosów oddanych poprzez serwis Facebook na oficjalnym fanpage’u miasta Lubań „Lu-

bię Lubań”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO dla celów określonych w punktach 1-4 w związku z:

(a) Regulaminem konkursu „Sportowiec roku miasta Lubań 2021” i plebiscytu „Gwiazda sportu
miasta Lubań 2021” opublikowanym w Zarządzeniu nr 204/2021 Burmistrza Miasta Lubań 
z dnia 17 listopada 2021 r.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
(1) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
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(2) usługodawcą, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Urzędu Miasta Lubań.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:
(1) powołaną kapitułę konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec roku miasta Lubań

2021”;
(2) powołany zespół, w skład którego wejdą osoby reprezentujące redakcję dwutygodnika „Ziemia

Lubańska”, Łużyckie Centrum Rozwoju, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta Lubań.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzany zgodnie z obowiązującym prawem wskazanym w rozpo-
rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jedno-
litych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych.

Informacje o przysługujących prawach

Ma Pani, Pan prawo:
(1) żądania od nas dostępu do danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 15

RODO,
(2) żądania od nas sprostowania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 16

RODO,
(3) żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na pod-

stawie art. 18 RODO,
(4) wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzanych  danych  osobowych Pani,  Pana dotyczących  na

podstawie art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wy-
korzystując podane dane kontaktowe z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa 
i w jaki zakresie chce skorzystać.

Informacja o prawie wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w nastę-
pujący sposób:

(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Informacja o wymogu prawnym

Podanie danych osobowych jest:
(1) dobrowolne jednak brak podania danych osobowych sportowca wraz z powiązanymi z nimi da-

nymi trenera uniemożliwia uczestnictwo w konkursie i plebiscycie;.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Euro-
pejskim Obszarem Gospodarczym w związku z prowadzoną promocją zajęć na portalu społecznościo-
wym Facebook – oficjalny fanpage miasta Lubań „Lubię Lubań”
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Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilo-
wania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Pani/Pana sytuację.
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