
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W  związku  z  realizacją  wymogów art.  13  RODO,  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Doruchowie, ul. Szkolna 1, 63-505
Doruchów 

2.  Z Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  wyznaczonym  przez  Przedszkole  można  się
skontaktować za pomocą adresu e mail: iod@doruchow.pl      .  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)kontaktu z wyłonionymi laureatami konkursu.
b) opublikowania wyników konkursu w prasie lokalnej oraz na stronie www i serwisach spo -

łecznościowych organizatorów konkursu.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych mogą być:
a) prasa lokalna.
b) inne podmioty, z uwagi na fakt publicznego wystawienia opatrzonych podpisem prac w bu-

dynkach należących do Organizatorów konkursu.
c) inne podmioty upoważnione z mocy prawa oraz takie z którymi podpisano umowy powierze -

nia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
lub w celach archiwalnych.

7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (w zakresie możliwy z uwagi na przepisy

prawa)
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8.  Przysługuje  Pani/Panu prawo do cofnięcia  tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie  to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

9.  W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże
w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwa realizacja celów określonych w punkcie 4 w
tym również nagrodzenie laureata konkursu.


