INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), inaczej nazywanego RODO, przekazujemy informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bieruński Ośrodek Kultury w związku organizacją
konkursu fotograficznego „Rodzina na planie”.












Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul.
Spiżowej 4, 43-150 Bieruń (dalej nazywany w skrócie “BOK”).
Informacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych udziela powołany przez BOK
Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: IOD@bok.bierun.pl
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez BOK w związku z realizacją zadań własnych bądź
zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, w szczególności w art.
7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków
określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO.
Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, nr tel.) będą przetwarzane w celach związanych z
Twoim udziałem w konkursie.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z BOK.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do właściwej realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, czyli przez czas niezbędny do organizacji konkursu. Po jej
zakończeniu, dane osobowe (imiona i nazwiska, nr tel.) zostaną niezwłocznie usunięte.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek umowny,
jednak niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
W związku z przetwarzaniem przez BOK Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw
gwarantowanych przez RODO. Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach
przewidzianych prawem, masz więc prawo: żądania dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia
danych.



Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych prawem posiadasz
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.



Jeżeli do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze masz prawo
nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.



Pamiętaj, że w sprawach spornych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

