
Klauzula informacyjna RODO 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie” informuje, że: 

 a) Administratorem danych jest STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY, UL. ODRODZENIA 7;             

87-410 KOWALEWO POMORSKIE  

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów związanych z organizacją konkursu 

poprzez udostępnienie informacji o przebiegu i wynikach konkursu na oficjalnej stronie internetowej, 

portalach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących na rzecz promocji konkursu, 

opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest 

udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).  

c) Podanie danych jest wymogiem organizatora i uczestnicy są zobligowani do ich podania, 

konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

d) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: iod@uodo.gov.pl.  

e) Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa.  

f) W Stowarzyszeniu nie został wyznaczony Inspektor ochrony danych. W sprawie ochrony danych 

można się kontaktować z koordynatorem wewnętrznym ochrony danych stowarzyszenia poprzez 

adres e-mail: biuro@milosnicy-kultury.pl  

g) Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 

miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu dane będą kasowane.  

h) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

i) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 


