
Klauzula informacyjna RODO w stosunku do uczestników 

VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce  

1. Zgodnie z art. 13 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy,                    

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie                    

z siedzibą w Łajskach przy ul. Moniuszki 2, 05-119 Legionowo – reprezentowany przez 

Dariusza Skrzydlewskiego – Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,                   

z którym można kontaktować się: 

• telefonicznie: 539-304-536; 

• przez e-mail: iod@wieliszew.pl. 

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  

VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce organizowanego przez Ośrodek Kultury  

w Wieliszewie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału 

w VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce. 

6. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Podane dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

8. Uczestnikowi oraz jemu opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do 

Administratora. 

9. Ponadto uczestnikowi konkursu bądź jemu opiekunowi prawnemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

 

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w Karcie 

Zgłoszeniowej, w celu przeprowadzenia VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce 

organizowanego przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie, ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 

Legionowo. 


