
XVIII Gminny Konkurs Plastyczny  

„Stroiki Wielkanocne” 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), 

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik informuje, że: 

 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biblioteka 
Publiczna Gminy Jodłownik wraz  z Filiami Bibliotecznym z siedzibą Jodłownik 198,     

34-620 Jodłownik, tel. 18 332-10-70 (dalej jako Biblioteka). 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, 

Osobowych e-mail: iodo@jodlownik.pl  tel. 18 334 70 50 wew. 181 lub 18 334 70 81  

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu na podst. Art. 6 ust.            

1 lit.a RODO oraz ustawy z dnia 4 luty 1994 r. o  prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz 

z Filiami Bibliotecznymi. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

celów zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej 

czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym/celem 

korespondencji/ 

7. Dane będą przetwarzane przez bibliotekę  w okresie i w zakresie realizowanych 

konkursów, spotkań, lekcji bibliotecznych, a po jego zakończeniu przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń,  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem 

9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,                  

w tym profilowania 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Gminnym 

Konkursie Plastycznym pt. „Stroiki Wielkanocne”. Niepodanie danych spowoduje 

niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie.  

11. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 


