
FORI\{ U LA R7" ZGŁos ZENIA
KANDYDATA DO OGOLNOPOL§KIECO KONKUR§U

,,POLICJANT, KTÓRY Ml P0MÓGŁ"

l. §ANE o§oBY ZCŁLilLĄJĄCEJ

i. Imię i nazwisko lub rrazwa podmiotu:*

2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu:*

a) Kod pocztowy, miejscowość

b) Ulica, num§r domu lub lokalu, num§r mieszkania

3. Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail

1l. DANE KANDYDATA Do KONKUR§U
l. Stopień, imię i nazwisko*

ż, Jednostka organizacyjna Policji*

3. Stanowisko służbowe

nI. UZA§A§NIENIE*



IY. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZE§TNIKOW KONKUR§U

W związku z wejściem w życie rozpłrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dłia ż7 kvłietnia 2016 r. w spranlie achrany osób §zycztlych w zwiqzku
r preetwarzaniem danyeh osobowych i w sprawie swabodnego przepływu łakich danych oraz
uchylenia dyrelływy 95/46ME (agólne rozporzqdzenie o ochranie danych) (Dz.Urz"UE.L Nr
1i9, str. 1 zpóża. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Główny Poticji.
Zgodnie z decyzją Komendanta. Głównego Policji, w sprawie połvołania Komisji
konkursowej do wyłonienią Laureatów ogólnopolskiego konkursu ,,Palicjant, który mi



potrrógł", zwanego dalej .,I(onkursem", nadzor nad ptacanri Komisji sprarvr"rie Dyrektor
Biura Prewerrcj i Kor-rrendy Główne.i Pol ic i i.

Adres: rłl. Puławska 148l1 50,0ż-6ż4 Watszawa. adres e-nraii: bprew@policja.gov.pl

ż. Nadzór rracl prarł,idłowym przetwarzaniem danych osobowych Konkursu sprawuje
inspektor ochrcny dar-lyclr :

*dres: u!. Puławska 148/|50. aż-624 Warszarvtr

e-mail : ioci. kgprCpol ic.j a, gov.pl

3. Cel i podstawa pfawlla pfzct\^,arzaIlia danych osobowych w Konkursie.

Parra/Parri dane osobowe pzetwarza się vyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawrrie
uzasacinionych celach i nie plzetwarza dalej w sposób niezgodrry z tyrni celami.

Datre przetwarzane są w celu przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu * .,Policjarrt,
który mi porrrógł", a także w celu wyłonierria i ogłoszenia L.aureatów,

Datre osobowe przetwarzalrę §ą w oparciu o podstawę prtlwllą zawartą w art, ó r.rst. 1

pkt a RODO - osoba, której dane dotycz,ą wyraziła zgodę na przet\^,arzanię srł,oich
danych osobowyclr w jednyrn lub większej liczbie określorryclr celolv.

Podanie przez PanalPanią danl,ch osobowyclr jest dobrowolne. z zastrzezeniem. że brak
ich podania spowoduje rriemożliwość wzięcia trdziału rv Konkursię. a nadesłalrie
zgłoszerria .iest jedlozl}acztlł; z wyrażenierrr zgocly na uczestnictwo w Konkursię
i akccptacją Regulamintr zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaniinrr ogolnopolskiego konkursu
,,Polic.jant, który mi pomógł".

4. Odbiolcą ParralPani darryclr osobowych jest Kornenda Główna Policji.

5. Okres przetwarzzulia,

Pana/Pani danc asobowe będą przetwarzane pIzęz czas realizacji Korrkursu.

(ł. Osotlom, któryclr dane są przet\łarzane, przysłrrguie:

a) pra\Ąio doslępr-r do własnycli danyclr osobowych,
b) prawo do ządania od adnrinistratora sproslowania. w lym Llzupełnienia, clarrych

osobowych, ich usunięcia lilb ograniczenia przet\ł/a,,zanta. a także wniesierlia

sprzeciwtl wobec przetwafzania i prawo do przenoszenia danych.

c) prawo do cofhięcia zgody rta przetwarzanie własnych danycli osobowycl"l

w dowohrynl t}lolllencic bez wpływu na zgodność z prawcnr przetwarzania, klórego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofirięcien,i,

c1) plawo do wniesienia skargi do organu nadzorczcgo, ktorym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osoborvych. ul. Stawki 2" 00-193 $y'arszawą. w przypadku uznania.

że przetwarzanie rlanych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przy przetwarzaniu darrycłr osobowych nie występuje zautonratyzo\-valle podejmowanie

decyzji o przetwarzaniu darrych osobowych, w tym profilowanie.

'N l)ola obolł,iazkoryc


