Załącznik nr 2

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
Organizator poprzez zamieszczenie poniższych informacji spełnia obowiązek informacyjny wobec
osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 13 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL dalej
RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Chmielnie. Kontakt pod adresem: ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 684
22 05, mail: goksir@chmielno.pl
2. Współadministratorem danych wizerunkowych publikowanych na Fanpage’u Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie jest Facebook Inc.
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nim
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: jw.
4. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji konkursu „Rodna Mowa” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. na
podstawie niniejszego Regulaminu konkursowego
b) promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika
konkursu. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Treść zgody
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
c) archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. na podstawie Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Chmielnie.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją ww. konkursu przechowywane będą
przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu lub do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz nagranie
recytatorskie będą podmioty do tego uprawnione zobowiązane do zachowania niniejszych
danych w tajemnicy. Odbiorcą danych upublicznianych i rozpowszechnianych w ramach działań
promocyjnych jest każdy odwiedzający stronę internetową i Fanpage Administratora.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z realizacją konkursu przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celach, o którym mowa w pkt. 3;
d) prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych
osobowych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
9. Pełnoletni uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika konkursu mają
prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora
danych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania danych osobowych przed złożeniem niniejszego oświadczenia.

……………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis Recytatora lub Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa”
Ja, niżej podpisany/a

______________________________________ oświadczam, że wyrażam
(imię i nazwisko)

zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka* tj. danych wizerunkowych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Chmielnie.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację moich danych na portalu społecznościowym
Facebook

na stronie: https://www.facebook.com/goksirchmielno/ i na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCNdAUDtvhYgONy05fA8w1kg
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia
niniejszej zgody. Cofnięcia zgody można dokonać składając pisemne oświadczenie. Niniejsze
oświadczenie nie wpływa na przebieg konkursu.

_____________________________
(miejscowość, data)
*niewłaściwe skreślić

_________________________________
czytelny podpis Recytatora lub Opiekuna prawnego)

