Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie
(zastosowanie w przypadku konkursów)
Zgodnie 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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016,
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie mający siedzibę
przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : dyrekcja@gok.bestwina.pl
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może
się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : inspektor@gok.bestwina.pl
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osoby dziecka biorącego udział w konkursie będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu plastycznego, wyniki zawierające poniższe dane
osobowe mogą zostać opublikowanie w lokalnej prasie, a także na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Bestwinie w tym imię i nazwisko uczestnika konkursu, jego praca a także wizerunek. W związku z promocją
działalności GOK w Bestwinie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej
RODO;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); oraz prawnie
uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w konkursie,
przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie oraz publikacja wyników, a także ich archiwizacja;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Dane osobowe uczestnika konkursu
nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach - przez czas określony w tych przepisach;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania
Konkursu, ogłoszenia wyników oraz nawiązania kontaktu w celu powiadomienia o przyznaniu nagród;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.
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