
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych w zakresie organizowanego 
konkursu na Alternatywną Choinkę Bożonarodzeniową 

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 (RODO) 
informujemy, że: 

1. Organizator Konkursu będzie zbierał następujące dane: 
    - imię i nazwisko osoby/osób, które zgłaszają wykonaną pracę konkursową, 
    - nr telefonu osoby składającej zgłoszenie. 
 
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Prezydent Miasta Zawiercie, 
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu:             

 e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00. 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i 
ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celach 
promocyjnych Konkursu, celu komunikacji z Laureatami Konkursu, wręczenia nagród a także rozliczenia 
Konkursu. 
 

5. Każda z osób według danych, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do: 

   - żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 

   - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

   - przeniesienia danych. 

 

6. Każda z osób, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku odmowy podania danych lub 
odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, 
przesłane zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu. 
 
7. Każda osoba, która przesyła zgłoszenie zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 
informowania na polach eksploatacyjnych związanych z konkursem oraz w mediach w związku  
z wynikami Konkursu. 
 
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
 
9. Wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniach będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od  
1 stycznia kolejnego roku od zakończenia sprawy. 


