
Informacja administratora o przetwarzaniu danych 

osobowych 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, 

jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika, jest Prezydent Miasta Krakowa, z 

siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. 

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez 

Urząd Miasta Krakowa. 

Informujemy, że: 

1. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

2. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd 

Miasta Krakowa. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Urząd Miasta 

Krakowa usługi, o którą się użytkownik stara. 

6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane 

na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody 

użytkownika albo w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 

Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl. 

Informujemy, że w trosce o ochronę danych osobowych użytkownika wdrożyliśmy System 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 

27001. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikowi w związku z tym 

praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
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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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie użytkownikowi przekazana 

każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy. 

 

Regulamin konkursu #EKOrEWOLUCJA- czy wiesz, że ?!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „#EKOrEWOLUCJA- czy wiesz, że?!” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 

3-4, 31-004 Kraków zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem upominków jest Organizator. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku prowadzonym przez 

Organizatora pod adresem URL: www.facebook.com/wwwKrakowPL, zwanego dalej 

„Serwisem” w dniach od 15 -30 października 2020 r.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego 

uczestników. 

 

§ 2. Warunki udziału w Konkursie  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora. 

3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz 

spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

§ 3. Przebieg Konkursu  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 15 do 30 października 2020 roku 

udzielić w komentarzu pod pytaniem poprawnej odpowiedzi, jako jedna z pierwszych pięciu 

osób na zadane przez Organizatora pytanie dotyczące ciekawostek związanych z trwającą w 

Krakowie #EKOrEWOLUCJĄ.  

2. Zaplanowano zadać 5 pytań, które będą publikowane we wtorki i czwartki. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają 

warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Organizator skontaktuje się z pierwszymi pięcioma osobami, które udzielą poprawnej 

odpowiedzi na zadane pytanie w celu umówienia miejsca odbioru przygotowanych 

upominków. 

3. Aby zachować równość szans, laureatem konkursu można zostać tylko raz (odpowiedź na 

jedno pytanie). 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie są drobne upominki przygotowane przez Wydział Komunikacji 

Społecznej UMK. 

2. Nagroda będzie do osobistego odbioru w siedzibie Organizatora Konkursu. Szczegóły jej 

odbioru zostaną ustalone w porozumieniu ze zwycięzcą konkursu. 

https://www.facebook.com/wwwKrakowPL


3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce. 

 


