OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Nad Wisłą piękną i czystą” Edycja X jest Szkoła Podstawowa nr 1w Trylu, Tryl 98, 86170 Nowe, tel.: 52 3328442, adres e-mail: sptryl@vp.pl).
2. W Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe:
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 535 830 465).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn.: „Nad
Wisłą piękną i czystą” Edycja X.
4. Dane

osobowe

będą

przetwarzane

przez

okres

niezbędny

do

realizacji

ww.

celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością
usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją konkursu w dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom
nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym oraz Patronom: Burmistrzowi
Miasta Nowe , patronowi medialnemu: „Czas Świecia”
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn.: „Nad Wisłą piękną i czystą” Edycja X jest
związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział
w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych uniemożliwia udział w konkursie.

