
ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU NA LOGO MIEJSKIEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ W LUBLIŃCU 

 

1. §4 punkt 2 Regulaminu ulega zmianie na: 

Kwota nagrody jest wykazana w kwocie netto i zostanie przekazana na rachunek bankowy 

wskazany przez laureata. 

2. Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych Laureatów konkursu ulega zmianie  

na zapis: 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, 

że przetwarzamy dane osobowe Twoje/Twojego dziecka. Szczegóły tego dotyczące 

znajdziesz poniżej. 

I. Administratorem danych osobowych- jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą  

w Lublińcu 42-700, przy ul. Plebiscytowej 9, z którym można się kontaktować pisząc  

na adres naszej siedziby, pod numerem telefonu: 34 351 06 87, pisząc na adres email: 

administracja@mdk.lubliniec.pl, 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 

iod@cuw.lubliniec.pl; telefon: 34-356-32-52; lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie dobrowolnie 

wyrażonej przez Ciebie zgody, w celu organizacji „Konkursu na opracowanie znaku 

graficznego (logo) Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec”. Dane osobowe Laureatów konkursu 

w związku z przyznaną nagrodą główną przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c w celu 

realizacji obowiązku prawnego nałożonego na organizatora polegającego na pobraniu 

zaliczek na podatek dochodowy od nagród na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 roku  

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  



IV. Odbiorcy danych 

Dane będą udostępnione podmiotom, w sytuacji, kiedy obowiązek taki wynika z przepisów 

prawa, oraz będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę księgową (Centrum 

Usług Wspólnych w Lublińcu), techniczną i informatyczną MDK w Lublińcu, hosting strony 

internetowej, strony Facebook i poczty elektronicznej email na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji celu w jakim zostały zebrane 

oraz dokumentowania przebiegu konkursu zgodnie z przyjętym w jednostce jednolitym 

rzeczowym wykazem akt.  

VI. Przysługuje Ci prawo: 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Jeżeli uważasz,  

że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. 

W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy  

od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 


