
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą: ul. Wspólna 5, 
kod  07-110 Grębków, tel. 25 793-01-40 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
Panem Krzysztofem Mikulskim pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl , 

3. Administrator danych osobowych  Państwa dane wyłącznie w celu: 

1) przeprowadzenia „Konkursu  pt. „Jesienny ogród ”  ; 

2) ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród 

3) publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem                                       
i wynikami Konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie 
udziału w Konkursie. Niepodanie numeru telefonu, nie powoduje braku możliwości udziału w Konkursie ale 
utrudni kontakt organizatora z Uczestnikiem) 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celów dla jakich zostały zebrane to jest w celach określonych w ust. 4  ( 5 lat ze względu na przepisy ustawy        
o rachunkowości w zakresie danych laureatów oraz pozostałych uczestników do wyczerpania celu 
przetwarzania ewentualnie określić konkretny okres czasu) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie 
zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody. W 
przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim 
została zebrana lub do wycofania zgody. 

8. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia, wniesienie sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 

                                                                                                                       
…………….………………………………………………………………. 

                    czytelny podpis 

 
 


