Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Gminnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej
im. Zuzanny Spasówki oraz ich instruktorów.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części
„RODO”) informujemy, że:
1.

2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im.
K. Walczak, ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 69, (zwany w dalszej części
„Administratorem”).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im.
Zuzanny Spasówki, w tym umieszczenia listy uczestników finału na stronie internetowej
Organizatora, wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród,
umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie
dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu rozliczeniowo - księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO;
c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w związku realizacją konkursu
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika konkursu podane w karcie
zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail
podany w nadesłanym zgłoszeniu – jeśli jest inny niż podany w karcie zgłoszenia oraz wizerunek
i głos uczestnika zarejestrowany w przesłanym Organizatorowi konkursowym materiale
filmowym. Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, tj.
imię i nazwisko – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia oraz dane
osobowe rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, tj. imię i nazwisko - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Jurorzy konkursu, partnerzy świadczący usługi
techniczne na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa
oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych).

5.

Dane osobowe koordynatorów, uczestników finału oraz ich opiekunów będą przetwarzane
przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania
wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej
wycofania. Przesłany materiał filmowym zostanie usunięty po wyłonieniu laureatów konkursu.

6.

Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania

danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub
pisemnie na adres Administratora danych. Administrator może wymagać podania
dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku,
w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje,
w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
7.

W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału
w Konkursie, tym samym do realizacji celów o których mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli.

10.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką w Konkursie oraz
oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu
zaktualizowanym w dniu 12 października 2020 r.
…………………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją
opieką prawną w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej
im. Z. Spasówki
………………….………………………………….……………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

