
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  

dla uczestników konkursów, których organizatorem jest RCPON 2000 w Tarnobrzegu 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu,  

ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg, zwane dalej „RCPON2000”. Można się z nami kontaktować: listownie, telefonicznie:  

2. +48 531-14-2000, za pośrednictwem poczty elektronicznej: natura@um.tarnobrzeg.pl.  

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danychw RCPON2000 za pomocą adresu: 

iodjo@um.tarnobrzeg.pllub pisemnie na adres siedziby RCPON2000. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału worganizowanym przez RCPON2000 w konkursie pn. Kropki, blaszki 

i frędzelki – kolorowy świat grzybów, tj. w celu przetwarzana danych osobowych osób uczestniczących w konkursie, nagradzania 

laureatów, publikacji ich danych osobowych, w szczególności wizerunkuza ich zgodą wyrażoną na odrębnym formularzu, na 

podstawie  

art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi 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), zwanym dalej „RODO”. 

5. RCPON2000 nie przewiduje przekazywania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom poza 

wyszczególnionym w regulaminie konkursu, a także innym podmiotom, gdzie wymóg ich przekazania będzie wynikał z przepisów 

prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie dłużej niż 

do czasu wystąpienia osoby, której dane będą przetwarzane do RCPON2000 z żądaniem ich usunięcia lub wycofania zgody,  

z zastrzeżeniem że dotyczy to tylko laureatów konkursów. Dane osobowe osób nie będących laureatami konkursów zostaną 

usunięte z przedstawionych przez nich prac konkursowych po zakończeniu prac komisji konkursowej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 

następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach, o których mowa  

w art. 17 RODO; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO; 

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie jednak możliwy udział Pani/Pana w 

konkursie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowaw art. 22 ust. 1 i 4 RODO.   

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją ………………..……………  
                                                                                            (data iczytelny podpisuczestnika/w przypadku dzieci i uczniów ich rodzica lub opiekuna prawnego)                                             

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez RCPON2000 w celu, tj.: 

 

Imię i Nazwisko, adres zamieszkania 

w celu mojego udziału w konkursie 

pn. Kropki, blaszki i frędzelki – 

kolorowy świat grzybów, 

nagradzania jego laureatów do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu, a 

następnie przez okres publikacji 

prac konkursowych – dotyczy to 

tylko laureatów konkursu zgodnie  

z regulaminem konkursu, nie 

później jednak niż do czasu 

wycofania przez mnie zgody, które 

przysługuje  

mi w każdym czasie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania tych danych 

TAK/NIE* Imię i Nazwisko, adres 

zamieszkania 

(podać tylko w przypadku 

wyrażenia zgody na 

przetwarzanie) 
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do momentu wycofania tej zgody. 

Podstawa prawna przetwarzania moich 

danych osobowych:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Publikacji zgodnie z regulaminem 

konkursu moich danych osobowych 

oraz nieodpłatnej publikacji moich 

prac konkursowych na stronie 

internetowej RCPON2000 oraz na 

tablicy ogłoszeń  

w siedzibie RCPON2000przez okres 

publikacji prac konkursowych 

– dotyczy to tylko laureatów 

konkursu zgodnie z regulaminem 

konkursu, nie później niż do czasu 

wycofania przez mnie zgody, które 

przysługuje mi  

w każdym czasie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania tych danych 

do momentu wycofania tej zgody. 

Podstawa prawna przetwarzania moich 

danych osobowych:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

TAK/NIE*  

Telefon do kontaktu z RCPON2000  

w celu uzyskania informacji o 

wyniku konkursu do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z 

regulaminem konkursu, nie później 

jednak niż do czasu wycofania przez 

mnie zgody, które przysługuje mi w 

każdym czasie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania tych danych 

do momentu wycofania tej zgody. 

Podstawa prawna przetwarzania moich 

danych osobowych:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

TAK/NIE* Numer telefonu  

(podać tylko w przypadku 

wyrażenia zgody na 

przetwarzanie) 

Adres poczty email do kontaktu  

z RCPON2000w celu uzyskania 

informacji o wyniku konkursudo 

czasu rozstrzygnięcia konkursu 

zgodnie  

z regulaminem konkursu, nie 

później jednak niż do czasu 

wycofania przez mnie zgody, które 

przysługuje mi  

w każdym czasie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania tych danych 

do momentu wycofania tej zgody. 

Podstawa prawna przetwarzania moich 

danych osobowych:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

TAK/NIE* Adres poczty email 

(podać tylko w przypadku 

wyrażenia zgody na 

przetwarzanie) 

*niewłaściwe skreślić 

                                                                                     

 

…………………………………………………………  
(data i czytelny podpis uczestnika/w przypadku dzieci i uczniów ich rodzica lub opiekuna prawnego) 


