Załącznik nr 4 do Regulaminu
konkursu na projekt graficzny logo
gminy Goczałkowice-Zdrój
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO” (Dz. Urz. UE
L 2016 Nr 119, s.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pana/Pani/dziecka danych osobowych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
gmina@goczalkowicezdroj.pl, tel. (32) 2107185
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: abi@goczalkowicezdroj.pl, tel. (32)
2107185
3. Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój - przetwarza
Pana/Pani/dziecka dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na projekt graficzny
logo gminy Goczałkowice-Zdrój.
5. Pana/Pani/dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po
spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani/dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być podawane do
wiadomości publicznej.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w
związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania
danych osobowych. Publikowanie danych osobowych w związku z ww. konkursem znajduje
podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pana/Pani/dziecka danych osobowych,
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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