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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a  rozporządzenia 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażam
zgodę  na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  postaci  imienia  i  nazwiska,  numeru
telefonu,  adresu  e-mail  uczestnika  konkursu  bądź  jego  opiekuna  prawnego  oraz  wizerunku
(zdjęcia)  uczestnika  konkursu  stronie  internetowej  i  siedzibie  organizatora  dla  potrzeb
informacyjnych oraz promocyjnych związanych z udziałem w konkursie fotograficznym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i  Rekreacji  w Grodkowie.
Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków,
b) poprzez e-maila: dyrektor@okir.pl.

2.  Może  się  Pani/Pan  skontaktować  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków, z dopiskiem „RODO”
b) poprzez e-maila: agatawagner@onet.pl   

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji  w Grodkowie jest Radca
Prawny Agata Wagner.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych
związanych z uczestnictwem w konkursie fotograficznym.

Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  lecz konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  w  oparciu  o  art.  6  ust.  1  lit.  a
Rozporządzenia:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.  Będziemy  przechowywać  Pani/Pana  dane  osobowe  przez  okres  trwania  konkursu  oraz  okres
archiwizacji określony w przepisach prawa.
5.  Pani/Pana  dane  możemy  przekazywać  podmiotom  przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie  oraz
organom  lub  podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo  żądania  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe  oraz

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo  żądania  usunięcia  Pani/Pana  danych  osobowych,  w  szczególności  w  przypadku

cofnięcia  przez  Panią/Pana  zgody  na  przetwarzanie,  gdy  nie  ma  innej  podstawy prawnej
przetwarzania,
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e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana

szczególną  sytuację,  w  przypadkach,  kiedy  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  na  podstawie
naszego  prawnie  usprawiedliwionego  interesu  czy  też  na  potrzeby  marketingu
bezpośredniego,

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych  osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu  administratorowi  danych  lub  żądać,  abyśmy  przesłali  Pani/Pana  dane  do  innego
administratora.  Jednakże  zrobimy to  tylko  jeśli  takie  przesłanie  jest  technicznie  możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Prawo wycofania zgody:
W zakresie,  w jakim Pani/Pana  dane  są  przetwarzanie  na  podstawie  zgody-  ma  Pani/Pan  prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

…………………………………………………………….
data i podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego


