
Klauzula informacyjna 

 

Drodzy uczestnicy konkursu!  

Osoba przekazująca nam swoje prace konkursowe przekazuje również swoje dane osobowe.  

W związku z tym chcemy przekazać Wam najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych zarówno uczestników konkursu jak i przedstawicieli. 

1. Administratorem danych czyli osobą, która podejmuje decyzje o celach i sposobach przetwarzania 

waszych danych jest Gmina Poniatowa reprezentowana przez Burmistrza Poniatowej ul. Młodzieżowa 

2, 24-320 Poniatowa, adres e-mail: urzad@um.poniatowa.pl. 

2. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej w zakresie przetwarzania Waszych danych osobowych możecie 

skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem mailowy: p.slawicka@pcat.pl.  

Dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu pn. „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…”. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można 

w każdym czasie wycofać oraz interes publiczny tj. promowanie terenu Gminy Poniatowa. 

4. Dane będą przetwarzane aż do momentu wycofania zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat 

po zakończeniu konkursu.  

5. Podanie danych jest dobrowolne jednak koniczne aby wziąć udział w konkursie.  

W przypadku nie podania danych osobowych praca nie będzie mogła wziąć udziału  

w konkursie, a my nie będziemy mogli przekazać ewentualnej nagrody.  

6. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody, możecie zgodę wycofać  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez pisemne w tym również elektroniczne zawiadomienie 

Gminy Poniatowa o wycofaniu zgody.  

7. Abyśmy mogli zorganizować konkurs, Państwa dane osobowe musimy przekazać podmiotom 

świadczącym usługi IT.  

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Wam prawo do dostępu do Waszych danych, 

usunięcia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli będą ku temu 

zasadne przyczyny, przenoszenia danych osobowych, o ile będzie to możliwe oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą profilowane. 
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