
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU  

PLASTYCZNEGO  
dla przedszkolaków  

oraz uczniów klas I-VI  szkół podstawowych  
w Piekarach Śląskich 

„Wakacyjna przygoda” 
 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:  

1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 24  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 ) (Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r.) dalej zwanego RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) 
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest 
Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich  z siedzibą w Piekarach 
Śląskich 41-947), ul. Oświęcimska 45 (zwany dalej Administratorem).  

2. Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni przystępując do niego wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych 

osobowych: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła/ przedszkole autora pracy.  

3. Uczestnicy konkursu/ opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, 
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa 
w konkursie niezbędne.  

4. Uczestnik/ opiekun prawny przystępując do konkursu, wyraża zgodę 
na publikację swoich danych osobowych/ danych osobowych dziecka. 
Ekspozycja prac odbędzie się na stronie www.okandaluzja.pl oraz fanpage 
Ośrodka. Ponadto zdjęcia/prace będą zaprezentowane w Ośrodku Kultury 
„Andaluzja”. Wystawa pokonkursowa będzie dostępna po wznowieniu 
działalności Ośrodka i będzie trwać 30 dni.  Wyniki konkursu podane będą na 
stronie Ośrodka Kultury „Andaluzja” www.okandaluzja.pl  i na profilu 
https://www.facebook.com/OKAndaluzja/ 

5. Do zakończenia konkursu uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody uczestnika jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek 
nagrody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych organizatora konkursu. 
Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
wysyłając na adres e-mail: koordynator@okandaluzja.pl wiadomość o temacie 
"Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy 
podać nazwę Konkursu.  

6. Organizator konkursu powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe 
wyznaczonego IOD:  adres e-mail: iod@okandaluzja.pl; adres pocztowy: 
Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach 
Śląskich, ul. Oświęcimska 45, 41-947 Piekary Śląskie. 

http://www.okandaluzja.pl/
mailto:koordynator@okandaluzja.pl
mailto:iod@okandaluzja.pl


 

7. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. A RODO, w celu przeprowadzenia konkursu, w tym także w celu 
wysyłki nagród, publikacji danych osobowych zwycięzców, rozpatrywania 
reklamacji,  a także dla celów podatkowych i rachunkowych; 

8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 
trwania konkursu,  a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami.  

9. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 

12. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

13. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 


