
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO, informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera,
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce (tel. 17 22-18-228) reprezentowane przez Dyrektora
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.

II. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu
bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

1) dokonania zgłoszenia osób wpisanych do karty zgłoszenia do konkursu
plastycznego pt ”Mój przyjaciel Bałwan” organizowanego przez Centrum
Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach

2) wzięcia udziału przez osoby wpisane do karty zgłoszenia w konkursie
plastycznym pt ” Mój przyjaciel Bałwan” organizowanego przez Centrum
Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach

3) związanym z promocją działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez
publikację wizerunku osób wpisanych do karty zgłoszenia, utrwalonego
podczas rozdania nagród w konkursie plastycznym pt. ” Mój przyjaciel
Bałwan”  na stronie internetowej Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach, prasie lokalnej i na FB.

IV. Podstawą do przetwarzania danych osobowych dobrowolna zgoda na przetwarzanie
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

V. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Dane osobowe będą przechowywane:

1) w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 1) i 2) do czasu
zakończenia konkursu lub do czasu cofnięcia zgody.

2) w przypadku realizacji celu określonego w pkt III pkt 2) do czasu cofnięcia
zgody.

VII. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo do:
 dostępu do treści danych– na podstawie art. 15 RODO,
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO,
 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO,
 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO,

VIII. W każdej chwili osoby biorące udział w konkursie mają prawo cofnąć zgodę na
przetwarzanie tych danych osobowych, które ich dotyczą. Cofnięcie zgody nie



będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

IX. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje również prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

X. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 1)
jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zgłoszenia do udziału w konkursie.

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 2)
jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Podanie osobowych w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 3) jest
dobrowolne. Fakt nie podania danych skutkował będzie niemożliwością utrwalania
wizerunku osób biorących udział konkursie i ich publikacji na stronie internetowej
Centrum Kultury, prasie lokalnej i na FB.

XI. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli oraz że
zapoznałem. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

1. ………………………………………………………………………
        (data i podpis osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie)

2. ………………………………………………………………………
        (data i podpis osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie)

3. ………………………………………………………………………
        (data i podpis osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie)

4. ………………………………………………………………………
        (data i podpis osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie)

5. ………………………………………………………………………
        (data i podpis osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie)


