Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
VIII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomsku z siedzibą 97–500 Radomsko, ul. Narutowicza 4;
2) kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych,
tel.
502740777,
e-mail:
kontakt@rodo.radomsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień
regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania
o nim;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomsku oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych
rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających
z przepisów prawa cywilnego;
7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie
stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie
niedopuszczenie Pani/Pana pracy w konkursie;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office.
Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie
nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
i wyrażam na nie zgodę.

........................................
Miejscowość, data

........................................
czytelny podpis

Ja niżej podpisany/a, opiekun prawny małoletniej/ego ................................................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i oświadczam, że zapoznałam/em się
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych moich i mojego dziecka i wyrażam na nie
zgodę.

........................................
Miejscowość, data

........................................
czytelny podpis

