
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu na najciekawszy list do Św.

Mikołaja pt. „Dlaczego  warto być wolnym od uzależnień nie tylko od święta?” (zwanego

dalej  Konkursem)  oraz  ich  rodziców   (w  przypadku  uczestników  niepełnoletnich)  jest

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Żmigrodzie z siedzibą 55-140 Żmigród pl. Wojska Polskiego 5, tel. 71 385

3672, e-mail: opszmigrod@poczta.onet.pl.

2.  W sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  kontaktować  się

z inspektorem ochrony danych: inspektor.enigma@gmail.com. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest prawnie

uzasadniony interes, którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie

oraz  umożliwienie  administratorowi  jego  organizacji,  przeprowadzenia  oraz

udokumentowania  przebiegu,  a  także  zapewnienie  kontaktu  z  uczestnikami.  Ponadto

w  zakresie  wyrażonej  zgody  administrator  będzie  mógł  przetwarzać  dane  osobowe

w postaci imienia, nazwiska, klasy i szkoły uczestnika oraz wizerunku uczestnika, poprzez

podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie i jego uczestnikach,

także w mediach tradycyjnych i  za pośrednictwem Internetu,  tj.  na  stronie internetowej

GOPS  Żmigród  dostępnej  pod  adresem  www.gops-zmigrod.pl,  profilu  GOPS  Żmigród

w mediach  społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania informacji na temat

Konkursu oraz promowania jego uczestników. W zakresie, w jakim będzie to wymagane

przepisami  prawa,  dane  osobowe  mogą  również  być  przetwarzane  w  celu  właściwego

rozliczenia Konkursu (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku

prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu,

jakim  jest  ustalenie,  dochodzenie  lub  obrona  przed  roszczeniami  związanymi

z organizowanym Konkursem.

4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym

momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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5.  Odbiorcą  danych  osobowych  będą:  członkowie  komisji  konkursowej,  osoby  obecne

podczas  uroczystości  wręczenia  nagród,  a  także  osoby  przeglądające  informacje  nt.

Konkursu,  w tym listę  nagrodzonych prac  opublikowanych na  stronie  internetowej  oraz

profilu GOPS Żmigród w mediach społecznościowych (Facebook).  Dane osobowe mogą

być także udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się

konieczność  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności  w  zakresie  usług

hostingowych  (np.  w  związku  z  przesyłaniem  prac  konkursowych  na  skrzynkę  poczty

elektronicznej  Organizatora  Konkursu);  publikacja  danych na  portalu  społecznościowym

Facebook wiąże się z koniecznością ich transferu do serwisu zarządzanego przez Facebook

Inc.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także

przez czas niezbędny dla celów archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne

do  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  związanymi

z  Konkursem  –  do  czasu  przedawnienia  tych  roszczeń.  W  przypadku  danych

przetwarzanych  na  podstawie  udzielonej  zgody  –  do  momentu  cofnięcia  zgody  na  ich

przetwarzanie. 

7.  Podanie  danych osobowych na  karcie  zgłoszenia  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne aby

wziąć udział w Konkursie. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści

swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania

oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO –

może żądać usunięcia swoich danych.

9.  Osoba,  której  dane  dotyczą  ma prawo wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania  danych

osobowych na  podstawie  uzasadnionego interesu.  W takiej  sytuacji  dane  nie  będą  dalej

przetwarzane,  chyba,  że administrator  wykaże istnienie  ważnych prawnie uzasadnionych

podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec interesów, praw i  wolności  osoby, której

dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami. 

10.  Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11.  Administrator  nie  będzie  podejmować  decyzji  opartych  wyłącznie  na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania. 


