
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. 

Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy: 

iod@bpochota.waw.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu literackiego “Polacy nie gęsi, 

swój język mają” na podstawie art. 6 ust.1 lit. a tj. wyrażenia zgody przez uczestnika 

konkursu, a także art. 6 lit. c tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, a w przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku dane osobowe 

przetwarzane będą w celach informacyjnych i promujących Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Ochota m.st. Warszawy na postawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) oraz zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: 

Dz.U. 2018 r. poz. 1191, 1293 ze zm.). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od dnia zakończenia konkursu 

bądź do momentu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych 

objętych oświadczeniem w postaci zgody, dane będą przetwarzane do czasu odwołania tej 

zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne i nie stanowi warunku 

udziału w konkursie. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

…………………………………………………. 

Miejsce, data i podpis 

 

 


