Załącznik nr 2

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego 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),
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe uczestnika konkursu, jest Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Kobiór.
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia konkursu plastycznego „ŻUBR BRODACZ SĘDZIWY, LASÓW
WŁADCA”.
3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem
przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez
uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.
8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przywołanego w pkt. 1
powyżej, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego
prawnego opiekuna/rodzica.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji.

………………………………………………………….…………

