
Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dla uczestników konkursu 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka” 

z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, z którym można się kontaktować 

pisząc na adres naszej siedziby, pod numerem telefonu: 32 286 64 54, pisząc na 

adres email: karolinka@karolinka.art.pl. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 

iod@karolinka.art.pl. lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu „W poszukiwaniu świadka 

historii”, wyłonienia zwycięzców, publikacji informacji o laureatach oraz 

wykorzystania powstałych prac przez Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, działające w strukturach Centrum Kultury 

„Karolinka” w Radzionkowie, na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a. 

RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty: 

 uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, 

 realizujące na podstawie zawartych umów obsługę informatyczną 

administratora w zakresie hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony 

internetowej, 

 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Irlandia), 

 uczestnicy zajęć w związku z wykorzystaniem prac, 

 instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz na mocy wiążących 

umów w celu rozliczenia środków publicznych, w celu rozliczenia niniejszego 
projektu; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) 

danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych a także 

prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym 

czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych 

z siedziba w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 



8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach 

konkursu i przyznaniu nagród. 

 


