Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla uczestników XIII otwartego konkursu
o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2018
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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) Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A.
i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych , adres e-mail: iod@mbpradom.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, c, f, (RODO)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
promocji, prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu, spełnienia wymogów regulaminu konkursu,
publikacji wizerunku na stronie internetowej, na portalach społecznościowych i w innych
mediach;
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia
XIII otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2018,
przeprowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu. Podanie danych w innych
celach niż w/w jest dobrowolne;
5. Dane Pani/Pana będą udostępniane na stronie internetowej www.mbpradom.pl; na profilu
biblioteki na portalu Facebook, w kronikach, w publikacjach o działalności Administratora oraz
w innych mediach;
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do momentu odwołania zgody;
7. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

