Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne ro zporządzenie
o ochronie danych (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pn. „Stwórzcie dzieci coś ze
śmieci” jest reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Gmina Gniewkowo, której
siedziba mieści się przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 52 354
30 14 lub mailowo: iod@gniewkowo.com.pl.
3. Pozyskane dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły) przetwarzane są
w celu przeprowadzenia konkursu pn. „Stwórzcie dzieci coś ze śmieci” wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody opiekunów prawnych uczestników
w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w trakcie realizacji konkursu będą tylko
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;.
5. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w ramach dokumentacji
prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji
celu wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W dowolnym momencie można wycofać zgodę na
przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie podanych danych osobowy
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy
krajowe.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.
10. Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

