
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia RODO informujemy, że: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wiedzy 

Historycznej „Wspólne dziedzictwo” 

 

Tożsamość 

Administratora 
Administratorem danych osobowych jest 

Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna, adres ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno 

Dana kontaktowe 

Administratorów 

Z Administratorem: 
Burmistrzem   Pilzna   można się  skontaktować: nr tel. (014) 672 10 36 lub drogą elektroniczną: 

sekretariat@gminapilzno.pl 

Dane kontaktowe 

Inspektorów Ochrony 

Danych: 

IOD Gmina Pilzno: E-mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 570 005 331 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania 

i podstawa prawna 
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia /zorganizowania konkursu z godnie z: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. akceptacja regulaminu i dokonanie zgłoszenia udziału w 

międzynarodowym konkursie Wiedzy Historycznej „WSPÓLNE DZIEDZICTWO” 

 Regulamin Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Wspólne Dziedzictwo” 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych: 

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

Przekazanie danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach tj. 10 lat. 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody - do czasu jej wycofania. 

Prawa podmiotów 

danych 

Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawo: 

 dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii 

 sprostowania danych 

 ograniczenia przetwarzania danych 

 usunięcia danych 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie 

jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak 

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem 

Prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolności 

lub obowiązku podania 

danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie 

międzynarodowym. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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