KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
Drodzy Uczestnicy!
W związku z udziałem w konkursie/ udziałem Waszych dzieci w konkursie Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa
organizowanym przez Bibliotekę – Centrum Kultury przekazujecie nam swoje dane osobowe/ dane osobowe Waszych
dzieci. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Kto jest administratorem Waszych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest Biblioteka- Centrum
Kultury, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów.
Z kim się możecie skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych
Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Wam szczegółowych odpowiedzi na
pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować możecie napisać na adres
e-mail: iod@pcat.pl.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez Was wskutek złożenia zgłoszenia do
konkursu, jedynie w celu :


przeprowadzenia i organizacji konkursu Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa , w tym także do realizacji działań
związanych z wyłonieniem zwycięzców, przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach konkursu
na profilu Facebook https://www.facebook.com/bckglusk/ oraz stronie internetowej https://www.kultura.glusk.pl.



dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skąd możemy dostać Wasze dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych
Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od uczestników (jeśli są pełnoletni), ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imiona i nazwiska członków grupy wykonującej pracę, miejscowość,
nr telefonu kontaktowego.

Komu możemy udostępnić Wasze dane
Wasze dane osobowe w zakresie imiona i nazwiska członków grupy wykonującej pracę, miejscowość zostaną
udostępnione na stronie internetowej Biblioteki – Centrum Kultury oraz na profilu Facebook.
Na wskazanych stronach internetowych jak również na profilu społecznościowym Facebook Biblioteki - Centrum Kultury
zostaną upublicznione zdjęcia z przebiegu organizowanego konkursu w tym np. z wręczenia nagród i wyróżnień.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe
 przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych
zadań oraz obowiązków, tj. przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w
konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do publikacji zdjęć stanowiących zadania konkursowe;
 do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego w przetwarzaniu danych;
 do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta udzielona zgoda.
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Jakie przysługują Wam prawa
Ponieważ przetwarzamy Wasze dane/dane Waszych dzieci macie prawo do:


dostępu do danych oraz ich kopii;



sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli są one niekompletne;



ograniczenia przetwarzania danych,



sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo;



wycofania zgody, która została przez Was udzielona.

Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
lecz nie będą podlegały profilowaniu.
Dobrowolność podania danych
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne aby wziąć udział w konkursie
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