
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKĄ OKRĘGOWĄ  

IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

W ZWIĄZKU Z KONKURSEM "Św ią t e c zn a  k a rtk a  W - MOI IB"  

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem 

„Świąteczna kartka W-MOIIB”.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych  

jest Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 10-532 Olsztyn,  
Plac Konsulatu Polskiego 1.  

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane do celów konkursu ”Świąteczna kartka W-MOIIB”.  

2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest moja zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i innych danych niezbędnych  

do realizacji przez W-MOIIB zadań statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C oraz E 

Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

dalej: RODO) oraz ustawą z dnia z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2016 r. nr 1725). Podanie danych osobowych 

wyszczególnionych w niniejszym regulaminie jest dobrowolne, lecz jest niezbędne  

do rozstrzygnięcia konkursu.  

3. Przetwarzanie moich danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przy czym zakres 

archiwizowanych danych zostanie ograniczony do niezbędnego, wymaganego przepisami 

minimum.  

5. Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – stosownie do art. 15 RODO,  

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych –  

w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. g) RODO – w granicach art. 21 RODO. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej cofnięciem.  
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