KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
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, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Dyrektora – Panią Beatę
Zalewską.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Polkowicach jest Pan Marek Gardyza, email: marek.gardyza@mgbp.pl, (76) 7239665.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celach wynikających z organizacji IX powiatowego konkursu czytelniczego „Uśmiech
na co dzień od Marcina Kozioła”, Patronat Honorowy: Starosta Polkowicki Kamil Ciupak
organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach na podstawie art.
6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać w każdej chwili odwołana,
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) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym celów
marketingowych i służących promowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – aż do
momentu wyrażenia sprzeciwu.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), członkowie komisji konkursowej,
Starostwo Powiatowe w Polkowicach- związane z patronatem oraz fundator nagród, osoby realizujące
konkurs, inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
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 Urząd 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.

