
Klauzula informacyjna zgodna z RODO  

dotycząca prowadzonego przez MiGOK konkursu literackiego i recytaorskiego 
"PRZYSTANEK NORWID" 

Zgodnie z treścią 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 Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa 
dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wdrożyliśmy różnego rodzaju środki 
techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces. 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych w zakresie udziału dzieci i ich opiekunów 

prawnych i merytorycznych zgłaszających chęć udziału w konkursie literackim 
"PRZYSTANEK NORWID"  jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 
1 Maja 22, 07 – 130 Łochów, który reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer 
telefonu: 512 100 354, adres e – mail: sekretariat.migok@gmail.com. 

2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych 
osobowych, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem 
e-mail: iod@fus-system.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów na 
podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) w celu przeprowadzenia kopnkursu, 
jego rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników. 

4. Zbierane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, wiek uczestnika, nazwę szkoły, 
imię i nazwisko opiekuna prawnego i merytorycznego. 

5. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez 
Administratora pracownicy MiGOK zaangażowani bezpośrednio w przeprowadzenie 
konkursu oraz w obsługę informatyczną i techniczną przedsięwzięcia. 

6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń..  

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu. 

8. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. 
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora uczestnikom 

konkursu i ich opiekunom przysługują następujące prawa: 
• dostępu do danych osoby, której dane dotyczą; 
• ograniczenia przetwarzania; 
• sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych; 
• sprostowania danych (które są nieprawidłowe); 
• żądania usunięcia danych; 
• ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych  

w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO. 
9. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

                                                                                                     W imieniu Administratora 

                                                                                                            Dyrektor MiGOK
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