
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 

1) - dalej RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Dyrektor 

Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem, ul. Grunwaldzka 3,  

34-500 Zakopane, tel. 18 20 128 33, e-mail: jutrzenka@z-ne.com.pl. 

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się telefonicznie tel. 18 20 128 33, lub 

poprzez adres e-mail: jutrzenka@z-ne.com.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 

rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.  

4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 

przepisy 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 (dalej 

RODO).  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) 

o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w 
formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu 

recytatorskiego „Niektórzy Lubią Poezję”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika 

oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w 

lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności Tatrzańskiego Centrum 

Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. 

 

 

 

……………………….………………                         ………………………………………... 
(czytelny podpis opiekuna)                                                    (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                                                                                                                      uczestnika) 

mailto:jutrzenka@z-ne.com.pl
mailto:jutrzenka@z-ne.com.pl

