Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 4 do Regulaminu
- Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz
opiekunów prawnych uczestników małoletnich jest Gminny Ośrodek
Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna.
Można skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję
tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 515 950 103.
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej wyznaczył inspektora
Ochrony Danych Stanisława Sakowicza, z którym można się
skontaktować, za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iod_gok_turosn_koscielna@podlaskie.pl, w sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów
prawnych uczestników małoletnich;
- Dane osobowe zebrane na formularzu konkursowym będą w
przetwarzane:
1) w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród;
2) w celu publikacji wyników konkursu w materiałach informacyjnopromocyjnych, m.in. na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl, na
profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej
oraz w biuletynie „Nowiny Naszej Gminy”;
3) po zakończeniu realizacji ww. celów dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach archiwalnych; w zakresie danych zamieszczonych w
Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie
4. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
- Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za dobrowolnie
wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1.
- Dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do
otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz
swoich podopiecznych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia
danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych;

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz
możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za
Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia
danych osobowych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w
sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych
uniemożliwi udział w konkursie.
…………………………………………………………………………………..
podpis uczestnika lub opiekuna uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich)
……………………………………………………
miejscowość i data

