KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KORSZACH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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)
dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej („RODO”) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w
Korszach;
2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach jest Pani Hanna Drączkowska,
email: hanna.draczkowska@gptogatus.pl , tel. 533-327-058
3) dane osobowe Uczestników Przeglądu przetwarzane będą w celu wyłonienia Laureatów,
ogłoszenia wyników, przekazania nagród rzeczowych i dyplomów oraz promowania ich
twórczości w mediach społecznościowych Facebook oraz na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Korszach. Będzie odbywać się to na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego
w postaci organizacji konkursów, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. e RODO).
4)

odbiorcą Uczestnika danych osobowych będzie komisja konkursowa a także podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do momentu zakończenia wystawy
pokonkursowej. Materiały w formie zdjęć lub filmów stanowią prawa autorskie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Korszach i wykorzystywane są do promocji własnej. Będą one przetwarzane wyłącznie do
celów archiwalnych w interesie publicznym.
7) Uczestnik posiada 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 (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO;
9) podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji konkursu plastycznego a w
konsekwencji możliwości uczestnictwa w konkursie.

10) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

