
Klauzula informacyjna 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki   

w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa oraz Urząd Miejski w Poniatowej z siedzibą 
przy ul. Młodzieżowej 2 w Poniatowej. 

2. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@ckpit.poniatowa.pl 
bądź pod w/w adresem. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych,  pod adresem e-mail: iod@bodo24.pl 

4. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także  
w działalności informacyjnej w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie,  
w szczególności wśród dzieci zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu, twórczości oraz 
kreatywności.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  
6. Dane osobowe takie jak numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane w celach kontaktowych,  

a podanie jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  

7. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia festiwalu oraz 
opublikowania informacji o laureatach festiwalu. 

8. Publikacja nazwisk laureatów konkursu będzie na stronie internetowej CKPiT w Poniatowej, UM w Poniatowej 
oraz innych mediach, w tym społecznościowych,  w związku z promocyjną działalnością Centrum. 

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 
•Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 
•właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania 
dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa; 
•podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz 
prawne na rzecz Centrum; 
•Osoby, które będą odwiedzały stronę internetową CKPiT i UM w Poniatowej.  

10. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający 
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje  
•prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 
•w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych 
osobowych; 
•w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych; 
•w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu 
przetwarzania i zgodności z prawem; 
•w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze 
szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą; 
•jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo 
do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 
•prawo do wycofania zgody; 
•prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują 
się na platformie www.uodo.gov.pl.11.  

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.  
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