
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Gminnego Konkursu Literackiego 

na opowiadanie science-fiction 

„W przyszłość z Lemem” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie, Ostrów 

215, 39-103 Ostrów, tel. 17 745 10 13, e-mail: bibliotekaostrow@op.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie jest adw. Jakub 

Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu organizacji i przeprowadzenia Gminnego Konkursu 

Literackiego na opowiadanie science-fiction „W przyszłość z Lemem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 

RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w budynku Administratora, na stronie i profilu 

internetowym facebook.com, zarządzanych przez Administratora, w materiałach promocyjnych i 

publikacjach a także mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 

obowiązującymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie. 

6. Przysługuje Pani/Panu (w zakresie obowiązujących przepisów prawa): 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania danych ,  

• prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres e-mail bibliotekaostrow@op.pl 

7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika konkursu narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Gminnym 

Konkursie Literackim na opowiadanie science-fiction „W przyszłość z Lemem”, organizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak 

możliwości złożenia zgłoszenia oraz uczestnictwa w konkursie. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

        


