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ZAŁACZNIK  NR 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z REGULAMINU  

KONKURSU „BUDOWA ROKU OPOLSZCZYZNY”.  

I. Informacja Administratora danych osobowych dla instytucji wymienionych w art. 7 

[Zgłoszenie do Konkursu] Regulaminu Konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny” 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

1. Administratorem danych osobowych dla: 

1.1 Instytucji/osób fizycznych, występujących w zgłoszeniach do  Konkursu „Budowa 

Roku Opolszczyzny”, 

1.2 Instytucji/osób fizycznych wykazanych w dokumentacji budowy zgłoszonej  

do Konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny” jest; 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole 

(dalej jako ADO), która sprawuje funkcję Administratora danych osobowych w imieniu 

organizatorów Konkursu, tj.: Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  

ul. Katowicka 50, 45-061 Opole oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa – Zarządu Oddziału w Opolu, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole. 

2. Z ADO można się skontaktować pod adresem mailowym: opl@opl.piib.org.pl, telefon 

77 441-48-98. 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się  

z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się 

odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail.   

II. [Przetwarzanie danych] 

1. W celu przeprowadzenia postępowania wynikającego z Regulaminu Konkursu 

„Budowa Roku Opolszczyzny”, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, aby 

spełnić jego ustalenia i wymagania. 

2.  Zakres zobowiązań stron – uczestników Konkursu został określony w Regulaminie 

Konkursu. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla instytucji wymienionych w art. 7 [Zgłoszenie  

do Konkursu] Regulaminu Konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny” określa art. 8 tego 

Regulaminu. 

4. Odbiorcą danych osobowych są Organizatorzy Konkursu oraz podmioty, z którymi 

współpracują w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z Regulaminu 

Konkursu.   

5. W przypadku braku zgody Strony zgłaszającej udział w Konkursie na przetwarzanie 

danych, niemożliwe jest uczestnictwo w Konkursie. 

6. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, 

w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
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 [Okres przechowywania danych] 

1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków ADO 

zawartych w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierach 

budownictwa, ustawie o stowarzyszeniach oraz przepisach rachunkowych  

i podatkowych.   

[Prawa instytucji wymienionych w art. 7 - Zgłoszenie do Konkursu, Regulaminu Konkursu 

„Budowa Roku Opolszczyzny”] 

1. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

3. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych). 

4. Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

złożenia oświadczenia  o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przewodniczący Okręgowej Rady 

Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa 

dr hab. inż. Adam Rak  

[Oświadczenie] 

Ja ……………………………………………. reprezentujący ……………………………………………………………………. 
                                            Imię i Nazwisko                                                                                    Nazwa instytucji/firmy zgłaszającej budowę do Konkursu  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej 

zgłoszonej budowy do realizacji celów Konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny”  zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

………………………………………………………………….……… 

                  Podpis osoby upoważnionej  


