
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego „Ongiś i dziś” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu Fotograficznego 

„Ongiś i dziś” 

 

W związku z możliwością podania danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, 

zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, 

że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli z 

siedzibą Kołbieli, ul. Szkolna 1,  05-340 Kołbiel.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbieli firma Violetta 

Śladewska-Steckiewicz IOD  

3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek, imię oraz nazwisko) mogą być przetwarzane w celu  

realizacji działalności promocyjnej administratora, w tym informowania w  mediach  oraz  

publikacjach o działalności Administratora - na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  

tj. odrębnej zgody. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione na stronie internetowej Administratora, Gminy Kołbiel 

oraz mediach społecznościowych Administratora i Gminy Kołbiel. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz inne osoby posiadające dostęp do danych osobowych, 

szczególnie w związku z udostępnieniem tych informacji na stronie internetowej Administratora, 

Gminy Kołbiel oraz mediach społecznościowych Administratora i Gminy Kołbiel.  

6. Pani/Pana dane  osobowe  w  postaci  wizerunku, imienia i nazwiska mogą być przekazywane   

do państw  trzecich  (spoza Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego),  co  do  których  Komisja  

Europejska  wydała  decyzję o  stwierdzeniu  odpowiedniego  stopnia  ochrony  danych  

osobowych;   

7. Pani/pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 



8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  

w  przypadku  gdy  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  Administrator narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa  

w Konkursie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   

w tym profilowaniu. 


