Klauzula informacyjna RODO
do regulaminu uczestników Konkursu literackiego
POD PATRONATEM BURMISTRZA CHEŁMŻY JERZEGO CZERWIŃSKIEGO
„MOI BLISCY W TROSCE O MIASTO I JEGO ROZWÓJ”

Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 0 4.05.2016 r.) , dalej jako „RODO
” , informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu literackiego pod
patronatem Burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego „Moi bliscy w trosce o miasto
i jego rozwój” jest dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana
Prejsa w Chełmży, Rynek 4
2. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do powołanego przez
Administratora Inspektora Ochrony Danych - kontakt: iod@pimbp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, telefon
lub adres e-mail lub adres zamieszkania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody,
która pozostaje bez wpływu na udział w konkursie.
5. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przygotowania i
organizacji konkursu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celach
promocyjnych i archiwalnych a w szczególności do informowania w mediach oraz
publikacjach o wynikach konkursu.
6. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, (publikacja wizerunku na
Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA
i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO:
Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
7. Dostęp do danych osobowych uczestników konkursu będą mieli upoważnieni
pracownicy bibliotek z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających
bezpieczeństwo przekazywanych danych.
8. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania
danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania.
9. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pimbp.pl/
10. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

