
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników konkursów 

organizowanych przez Administratora Danych Osobowych 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych Pani/a dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna  

             w Pawłowiczkach, z siedzibą przy ul. Korfantego 3 w Pawłowiczkach, kontakt e - mailowy              

pod adresem: pawlowiczki.gbp@wp.pl 

2.  Dane osobowe Pani/a dziecka będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: uczestniczenia 

przez Pani/a dziecko w konkursach organizowanych przez ADO  na podstawie udzielonej 

przez Pani/a zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Pani/a dziecka:                       

(imię i nazwisko, klasa, wizerunek)  

2. Odbiorcami danych osobowych Pani/a dziecka będą osoby upoważnione przez Administratora 

3.  Dane osobowe Pani/na dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

4.  Dane osobowe Pani/a dziecka będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/a zgody                              

na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. 

5. Przysługuje Pani/u prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/a 

dziecka dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej pawlowiczki.gbp@wp.pl 

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie  danych osobowych  jest dobrowolne, ale  jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, 

jeżeli chce  Pani/Pan aby dziecko uczestniczyło w konkursie organizowanym przez ADO.  

9. Przetwarzanie  danych Pani/a dziecka nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 


