
Załącznik nr 1  

Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu „PRACODAWCA 

PRZYJAZNY WOT” jest: 

1) W pierwszym etapie konkursu (wyłonienie kandydatów w poszczególnych Brygadach OT): 

 woj. podlaskie - 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok; 

 woj. lubelskie - 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-400 Lublin;  

 woj. podkarpackie - 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4, 35-301 

Rzeszów; 

 woj. warmińsko-mazurskie - 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Saperska 

1, 10-073 Olsztyn;  

 woj. mazowieckie - 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 54, 06-400 

Ciechanów;  

 woj. mazowieckie - 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Marsa 110, 00-909 Warszawa;  

 woj. pomorskie - 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Słowackiego 5, 80-206 Gdańsk; 

 woj. kujawsko-pomorskie - 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Warszawska 

10, 85-915 Bydgoszcz;  

 woj. łódzkie - 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź  

 woj. świętokrzyskie - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 300, 

25-205 Kielce;  

 woj. małopolskie - 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Krakowska 2, Rząska 30-901 

Kraków;  

 woj. wielkopolskie - 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań;  

 woj. śląskie - 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Francuska 30, 40-028 Katowice.  

2) w drugim etapie konkursu - Finaliści konkursu:   

 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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).  

Administratorzy danych osobowych powołali Inspektorów Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

dwot.iod@ron.mil.pl 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie.  

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie.  

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko, pełna nazwa przedsiębiorcy, 

dane kontaktowe. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz pełnej nazwy przedsiębiorcy 

oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. Organizator oświadcza, iż 

dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. Pozostałe dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestników konkursu będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu. Organizator stosuje środki techniczne i 



organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 

wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 

szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

 

  


