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 „RODO”), informuje:
Administrator
Administratorem Państwa danych będzie Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach reprezentowany
przez Dyrektora z siedzibą, ul. pl. Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: www.gokrozogi.eu, tel.:
89 722 60 48, jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
inspektor.gokrozogi@wp.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
XXV Powiatowego Konkursu Palmy Wielkanocnej’ Rozogi 2020 oraz udostępnienia informacji o
wynikach Konkursu na stronie internetowej GOK Rozogi. Podstawę do przetwarzania danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Ogłoszenie wyników zamieszczone zostanie na profilu Facebook GOK Rozogi. Twoje dane będą
chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.
Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w
Rozogach, mogą być także udostępniane partnerom konkursu, a także podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli wziąć
udziału w konkursie.

