
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie 
Plastycznym na Świąteczną Pisankę Wielkanocną 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 
119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów Konkursu jest 
Organizator Konkursu, to jest: Miejski Dom Kultury z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu, kod 
pocztowy 42-700. Pozostałe nasze dane kontaktowe to email: administracja@mdk.lubliniec.pl, nr 
telefonu 34 351 06 81. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych należy kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych, pisząc na adres siedziby administratora lub e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl, lub 
dzwoniąc pod numer tel.: 34 351 37 94. 

4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu są przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będącej podstawą prawną 
przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest podmiot któremu 
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą informatyczną strony 
internetowej, hostingiem poczty elektronicznej oraz media społecznościowe: Facebook, Instagram. 

6. W związku z transferem danych do serwisu Facebook, informujemy że spółka przystąpiła do 
programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO.  

7. Dane osobowe Uczestnika konkursu przechowywane są do czasu zakończenia Konkursu, dodatkowo, 
w przypadku Laureatów dane przechowywane są do czasu dokonania rozliczeń podatkowych i 
wypełnienia przez Organizatora Konkursu obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym czasie, z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 
w Konkursie. 


