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K O N K U R S Y  

 

Informujemy, że dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Kobierzycki 
Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) przy ulicy Ludowej 7. 

Przetwarzanie danych realizowane jest jedynie w celu przeprowadzenia i organizacji konkursów przez Kobierzycki Ośrodku Kultury, a także 
realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach konkursów. 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, miejscowość, kategoria, tytuł utworu, autor utworu, telefon, e-mail, wymagania 
sprzętowe uczestnika, jednostka delegująca, wizerunek. 

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przeprowadzenia konkursu, którego zasady określa regulamin konkursu. Przetwarzanie danych 
następuje na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika, która może być wycofana w każdym czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody może 
jednak uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie lub przyznanie nagrody. 

Dane mogą być pozyskiwane od osób, których dane dotyczą oraz instytucji, które kierują osobę do wzięcia udziału w konkursie. 

Dane będą przetwarzane w celach dowodowych do 6 lat po zakończeniu konkursu lub do czasu wycofania zgody. Okres ten może zostać 
wydłużony o okres niezbędny do efektywnego usunięcia danych. 

 

Informujemy, że dane mogą być udostępniane na stronie www oraz Facebook. Udostępnianie danych osobowych uczestnika na stronie www 
oraz Facebooku odbywa się na podstawie Państwa oddzielnej zgody. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na 
udostępnianie danych, jednak nie wpłynie to na ich udostępnienie przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody spowoduje 
usunięcie danych ze strony www oraz profilu Ośrodka. 

Informujemy, że udostępnienie danych na stronie www oraz Facebook stanowi przekazanie danych do organizacji międzynarodowej lub 
państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

Równocześnie informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek oraz prawo 
do ich sprostowania i aktualizacji. Przysługuje Państwu prawo do wycofania każdej zgody, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych w szczególności w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były 
przetwarzane do innych celów lub gdyby były przetwarzane niezgodnie z prawem.  

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu gdyby dane były przetwarzane do realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Ośrodka, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka, a po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych na adres 
ochronadanych@kultura-kobierzyce.pl 

 

 Akceptuję Regulamin Konkursu…… 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Kobierzycki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) 
przy ulicy Ludowej 7, w celu przeprowadzenia konkursu. 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) 
przy ulicy Ludowej 7, na stronie www Ośrodka oraz na profilu Facebook Ośrodka, wiedząc, że stanowi to przekazanie danych do 
organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony 
danych osobowych. 
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