
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z  

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

2016 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) 

informuje się, iż 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 

reprezentowane przez Dyrektora, zwane dalej: „Administratorem”.  Kontakt do Administratora: adres 

siedziby: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny; e-mail: kulturaszerzyny@onet.eu   

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: kontaktiodo@gmail.com 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może wynikać z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

a) realizacji zadań związanych z działalnością Administratora, które wynikają z przepisów prawa. 

b) realizacji usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celów Administratora. 

6. Dane będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

7. Administrator może przekazać przetwarzane dane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa oraz stosownej umowy zawartej z Administratorem. 

8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych – 

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych –

w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 

z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, 

gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych 

jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku 

udzielenia zgody, może zostać cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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