Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych
Zgodna 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) ( Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 01, adres e-mail:
ugkonskowola@post.pl, jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman
Maruszak, tel. 818816201, e-mail iodo@konskowola.info.pl,
3. Podstawą prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a
Rozporządzeniem 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) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. - dobrowolna zgoda
osoby uprawnionej.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu
„ Na najładniejszą posesje Gminy Końskowola 2019”. Dane przetwarzane będą w zakresie
niezbędnym do zgłoszenia uczestnika konkursu i jego rozstrzygnięcia: imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania, numer telefonu. Udział w konkursie może wiązać się z publikacją zdjęć posesji z
podaniem imienia i nazwiska właściciela - laureata konkursu, w każdy sposób, w jaki
publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji konkursu
oraz po jego zakończeniu na udokumentowanie jej przebiegu, wskazanie zwycięzców, osób
wyróżnionych.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które na podstawie stosownych umów
uczestniczą w organizacji, przebiegu i promocji konkursu np. prasa lokalna, portale
społecznościowe.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez skutków
na legalność tego przetwarzania dokonaną przed złożeniem wniosku.
7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą podlegały profilowaniu
i automatycznemu przetwarzaniu

9. Dane przetwarzane będą przez czas organizacji i przebiegu konkursu, a po jego zakończeniu
przez czas publikacji z niej materiałów oraz okres ochrony prawnej.
Po zakończeniu konkursu przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach(
ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i
profilowaniu.
10. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy,
uzyskania ich kopii, odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach
11. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące
ochrony danych osobowych.

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, miejsca
zamieszkania w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia ich
podmiotom współuczestniczącym w jego promocji. Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
2) Zgoda na wykorzystanie zdjęcia posesji - Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie
wykorzystanie i rozpowszechnianie obrazu mojej posesji, utrwalonego jakąkolwiek
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
na potrzeby konkursu.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególność w Internecie (na
stronach Urzędu Gminy Końskowola, portalach społecznościowych) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Obraz posesji nie może
być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich
dóbr osobistych.
3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
warunki.
4) Oświadczam, że zgłoszona do konkursu posesja została zbudowana i
zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis uczestnika konkursu

