INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach
z siedzibą ul. Szkolna 2, 57 – 211 Ciepłowody. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować za pomocą:

adresu e-mail: biblioteka@cieplowody.pl

bądź pod adresem wskazanym powyżej.
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest również:
Wójt Gminy (należy wskazać dane drugiego administratora oraz dane kontaktowe)

INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

telefonicznie - 509 813 962

pisemnie - kingamilczarek@bodo24.pl
osobiście lub pisemnie - Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/721
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
Należy wskazać dane IOD drugiego administratora

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Administratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w celu potwierdzenia udziału w Konkursie plastycznym „Kartka
Wielkanocna”, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu jego realizacji.

WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania konkursu
i powiadomienia o jego wynikach.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH






Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą
zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odbiorcami będą osoby odwiedzające wyżej wymienione strony internetowe oraz właścicielowi portalu
społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook
posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu
prawa powszechnie obowiązującego.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1.

Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym
momencie;
b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania tych danych osobowych;
c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub
nieaktualne;
d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą
uzasadnione prawnie okoliczności;

f.

2.
3.
4.

zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli
jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
h. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej
skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
i.
wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania
nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych
realizacji żądanego prawa.
W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

