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Wola Osowińska, 22 października 2021 roku 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Organizator konkursu Śpiewajmy Ojczyźnie gromadzi następujące dane uczestników: imię i nazwisko, 

miejscowość, adres, mailowy, adres pocztowy do korespondencji, numer telefonu. 

2. Dane uczestników konkursu zbiera Organizator konkursu.  

3. Dane uczestników konkursu są zbierane w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.  

4. Dane uczestników konkursu nie będą przekazywane osobom trzecim. 

5. Organizator konkursu będzie kontaktować się ze zwycięzcami za pośrednictwem środków komunikacji 

wskazanych w Karcie zgłoszeniowej. 

6. Dane uczestników i zwycięzców będą przechowywane zgodnie z przepisami RODO. 

7. Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane jest Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Borkach z/s w 

Woli Osowińskiej. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Borkach z Siedzibą w Woli Osowińskiej (ul. Wesoła 29, 21-345 Borki Telefon: 81 85 74 195). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl 

lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu pt. „Kolorujemy w domu”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki 

w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a 

także podawane do wiadomości publicznej. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym 

osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych. 

 

 

 


