
Załącznik do karty zgłoszenia  
do Konkursu „Kobieta – każda z Nas jest wyjątkowa” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu „Kobieta – każda z Nas 

jest wyjątkowa” (zwanego dalej „Konkursem”). 
 
W związku z realizacją wymogów 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 spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (zwane dalej ”RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pa-

ni/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  
1. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Stanisławów mający siedzi-

bę w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 31 – zwany dalej „Administrator” 
2. Inspektor ochrony danych  

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się  
Pani/Pan kontaktować:  
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowi, ul. Rynek 31, 05- 304 Sta-

nisławów,  
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gok.stanislawow.pl  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administra-

tora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przepro-

wadzenia Konkursu oraz prowadzenia działań kulturalnych i promocyjnych przez Gminny Ośrodka Kultu-

ry w Stanisławowie.  
4. Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji powołanej przez Administratora oraz or-

gany i podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. Administrator może ujawnić na pod-

stawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość i w przypadku wyrażenia zgody wi-

zerunek 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 prze-

biegiem Konkursu za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych.  
5. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz działań przez okres działań 

promocyjnych. 
6. Prawa osoby, której dane dotyczą  

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 nieprawi-

dłowe 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.  
7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkur-

sie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decy-

zji. 
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