Klauzula informacyjna - Regulamin Konkursu

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu

jest
Biblioteka – Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie ul. Rynek 1. Przetwarzanie
danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Dane osobowe uczestników konkursu

będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków
wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach podatkowych (dotyczy
zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z
postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

3. Odbiorcą danych uczestników konkursu jest Biblioteka –Centrum Kultury .

4. Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza

Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału

w konkursie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko, szkoła, klasa uczestnika

b) numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna prawnego

7. Uczestnik konkursu a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny

zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach
konkursu.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym

do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który
Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych
przepisów prawa .

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają 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.

11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw,

powinny być składane na adres e-mail: iod@pca.pl lub pisemnie – na adres podany w
pkt. 1).

12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.

13. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych

osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa
w art. 32 RODO.

