KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Wójta Gminy Kościelisko - konkurs plastyczno-techniczny „Środowisko – wspólna wartość”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz.
1781), Wójt Gminy Kościelisko informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44,
34-511 Kościelisko, tel. 18 20 79 100
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Maria Raszczyk – UG Kościelisko, kontakt: prawnicy@gminakoscielisko.pl 18 20 79 100 wew. 36, 18 20 220
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w
konkursie plastycznym. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu plastycznego
przez Wójta Gminy Kościelisko.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do
realizacji poszczególnych zadań, w tym: instytucjom upoważnionym na mocy prawa, podmiotom
oraz osobom, którym Wójt Kościelisko powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), osobom
reprezentującym Wójta Gminy Kościelisko podczas realizacji zadań.
5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz po
tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa. Po zakończeniu przetwarzania
danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innym celu, nie będą
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie będą także przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA – UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach związanych z prowadzoną
działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy
Kościelisko.
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Wójta Gminy Kościelisko prawa majątkowe do wykonanych prac zgłoszonych do konkursu plastycznego, w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach: utrwalania w wszelkich formach (fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do
pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania, wyświetlania)
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie plastycznym dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, w tym na umieszczanie ich na
stronie internetowej Gminy Kościelisko oraz mediach społecznościowych Gminy Kościelisko.
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………….…….…
klasa, szkoła…………………………………………………………………………………………….……….
data i czytelny podpis opiekuna ……………………………………………………………………………

