
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Gminy Wielgie ul. Starowiejska 81, 87-603 Wielgie 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@okib.pl 

3.  W związku z organizacją konkursu „Na najpiękniejszy wieniec  Dożynkowy 2022”administrator 

przetwarza dane osobowe uczestników prawnych celu przeprowadza, promocji i ogłoszenia 

wyników konkursu w szczególności: 

 imię i nazwisko uczestnika, w związku z udziałem w konkursie -  na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 imię i nazwisko uczestnika oraz  wizerunek w celu informowania przez administratora 

o organizacji konkursu-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana 

danych:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Na najpiękniejszy wieniec  Dożynkowy 2022”, 

 archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

 pięciu lat w przypadku danych publikowanych na stronie internetowej i profilu Facebook'a. 

6. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych 

osobowych na serwerach Facebook'a. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu  do  treści  danych  własnych  oraz  ich  sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  oraz wniesienia sprzeciwu. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
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cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

danych osobowych dotyczących Pana/Pani , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa 

w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


