
Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER WSZECHCZASÓW
organizowanego przez  Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle

K-Koźle, dnia………………….r.

Klauzula informacyjna dotycząca regulacji RODO 
dla rodziców/opiekunów dziecka – uczestnika konkursu 

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER WSZECHCZASÓW organizowanego
przez Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Patriotyczny

Kędzierzyn  -  Koźle  z  siedzibą  w Kędzierzynie  –  Koźlu,   ul.  Plebiscytowa 3/IV,  kod

pocztowy 47-206.

2. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w

celu udziału w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora

do  przetwarzania  danych  w  ramach  wykonywania  swoich  obowiązków  służbowych,

oraz podmioty,  którym Administrator zleca wykonanie czynności,  z którymi wiąże się

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania

i  przenoszenia  danych.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym

momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;



7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między

stronami umowa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,

jednak  konieczne  do  realizacji  celów,  do  których  zostały  zebrane.  Nie  podanie  tych

danych może skutkować niemożliwością realizacji celów;

8. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wymagane

będzie  złożenie  przez  Panią/Pana  stosownego  oświadczenia  w  formie  pisemnej  w

siedzibie Stowarzyszenia;

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i

nie będą podlegały profilowaniu.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną

……………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka -
uczestnika konkursu)


