Klauzula informacyjna dla
uczestników konkursu "Najciekawszy witacz dożynkowy 2019"
dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 684-10-71, e-mail:
burmistrz@kowalewopomorskie.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila:
iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.
3. Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym
w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Celem zadania realizowanego w interesie
publicznym jest zachowanie tradycji budowania w wioskach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na
skwerach w okresie dożynek, aktywizacja mieszkańców we wspólnej pracy i kreowaniu wizerunku swojej miejscowości,
gminy. Podstawą przetwarzania danych może być również Państwa dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) w celu, np. publicznego ogłoszenia wyników konkursu „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019” oraz wydania
przyznanych w tym konkursie nagród lub rozpowszechnianie wizerunku.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie Komisji konkursowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych etapów konkursu,
a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
również spełnienie obowiązku archiwizacyjnego.
6. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku, kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa
danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest wymogiem umownym, tzn. dobrowolnym, ale niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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