DEKLARACJA UDZIAŁU
W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION PATRIOTYCZNY”

............................................................
Nazwa SZKOŁY/ŚWIETLICY

Deklarujemy przystąpienie
Szkoły/świetlicy……………………………………
do Konkursu „Najpiękniejszy kotylion patriotyczny”

............................................................
Podpis przedstawiciela szkoły/świetlicy

......................................
(Miejscowość, data)

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Ełk z
siedzibą w Stradunach, ul. Kajki 10/3, 19-300 Ełk
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: centrum.kultury@elk.gmina.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. przeprowadzenia i realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b. w celach rozliczeń finansowych i archiwizacji, w związku wypełnieniem obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
Wyniki konkursu będą publikowane na www.centrumkulturystaduny.elk.pl oraz w
mediach (w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania
do Administratora.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i
jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
9) Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach
serwisu Facebook. Facebook może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook
deklaruje stosowanie klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz
opiera się o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
danych w odniesieniu do określonych krajów. Szczegółowe informacje dostępne są pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrażenia
zgody).
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