KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach z siedziba przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99,
tel. 76 723-96-66, email- mgbp_polkowice@mgbp.pl,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej
marek.gardyza@mgbp.pl, lub tel. 76 723-96-65,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wynikających z organizacji i przeprowadzenia KONKURSU LITERACKIEGO „W kilku
strofach
o…
Ekologii”edycja
dolnośląska
organizowanego
przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz w celach promocyjnych konkursu
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać w każdej chwili
cofnięta,
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dotyczy zwycięzców
– np. w celach podatkowych o ile taki obowiązek wystąpi) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c
RODO,
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest ewentualne
dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora, takie jak
np. dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług prawnych lub konsultingowych, pocztowych, podmioty
świadczące usługi w zakresie promocji, członkowie komisji konkursowej, i in.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres
trwania Konkursu, a następnie przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
uczestnictwa w konkursie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

