
Załącznik nr 2 do ,,Konkursu na Palmę Wielkanocną’’ 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach  

„Konkursu na Palmę Wielkanocną” 

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej: RODO) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich 

w Stanisławowie „Nasza Chata” z siedzibą ul. Rynek 31 05-304 Stanisławów. 

 

2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

w celu organizacji i przeprowadzenia organizowanego konkursu na Palmę Wielkanocną. 

 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji powołanej przez 

Administratora i Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. Administrator i Gminny Ośrodek 

Kultury w Stanisławowie może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, 

nazwisko, miejscowość i w przypadku wyrażenia zgody wizerunek uczestnika Konkursu w 

celach informacyjnych związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu za pośrednictwem 

środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych i dokumentowania 

przebiegu Konkursu, opublikowania wyników Konkursu oraz informacji związanych z 

organizacją i przebiegiem Konkursu za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym 

mediów społecznościowych.  

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie 

przez czas promocji oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia 

danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo 

do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

6) Podanie danych osobowych przetwarza w ramach niniejszej zgody jest dobrowolne jednak 

ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie organizowanym przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata”.  

 

7) Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w ramach niniejszej zgody nie podlegają 

profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane 

poza granice Rzeczypospolitej. 


