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Jesień ach to Ty! Regulamin konkursu 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „JESIEŃ, ACH TO TY!” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów 

prawnych jest Organizator Konkursu: Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle z siedzibą: pl. B. 

Hoffa 3A, 43-460 Wisła, tel. 33 855 29 67, e-mail:kultura@wisla.pl. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Panem Markiem Stecem pod adresem: iod@wck.wisla.pl lub korespondencyjnie na adres 

Organizatora Konkursu. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, 

nazwa szkoły lub przedszkola i wiek oraz imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, 

będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów 

przeprowadzenia Konkursu. 

4. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym  

w szczególności: zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wymaganych danych 

wyklucza udział Uczestnika w Konkursie. 

6. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo: 

• dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Organizator przekaże dane osobowe Laureatów w celu ich opublikowania na oficjalnej stronie 

Miasta Wisła oraz w prasie lokalnej „Echa Wisły”, w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

niniejszego Konkursu. 

8. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez 

Organizatora Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. przez okres 5 lat od daty 

wyłonienia Laureatów Konkursu. 

 


