KLAUZULA INFORMACYJNA – ORGANIZACJA KONKURSÓW W
OŚRODKU WSPARCIA DZIENNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" Administrator
Danych informuje, że:
1)

Administratorem Danych Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia Dziennego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Dyrektor Ośrodka.

2)

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Wsparcia Dziennego jest Pan Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail ido@miastoluban.pl.

3)

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
•
dane osobowe uczestnika konkursu wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica / opiekuna
prawnego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO oraz opublikowanego regulaminu konkursu;
•
wizerunku oraz osiągnięć dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Placówkę mediach oraz na facebooku na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - RODO;

4)

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani / Pana dane osobowe mogą
zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)

Dane osobowe uczestnika konkursu i jego rodziców / opiekunów pranych będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach lecz nie dłużej niż okres 2 lat.

7)

W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu Pani / Pana danych
osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do:
•
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
•
cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

8)

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9)

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa dziecka w konkursie.

10)

Pani / Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decy zji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

