
Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie 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 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nałęczowie, ul. Lipowa 6,                               

24-150 Nałęczów.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Pani Agnieszka Mędrek, email: ido@devcomm.pl. 

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania Państwa dziecka/podopiecznego będą 

przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu dla dzieci z terenu Gminy Nałęczów, pod 

nazwą: „Pocztówka z życzeniami dla Świętego Mikołaja”, dalej jako: „Konkurs”. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również w oparciu o treść 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.  

Konkurs polega na przygotowaniu i dostarczeniu przez Państwa dzieci/podopiecznych projektu kartki pocztowej do 

dni 6 grudnia2018r., projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową. Niepodanie danych teleadresowych  

uniemożliwi nagrodzenie Państwa dziecka/podopiecznego poprzez wizytę Świętego Mikołaja posiadającego prezent 

dla dziecka/podopiecznego w lokalu mieszkalnym mieszczącym się pod wskazanym w treści kartki adresem,                 

w przypadku wygranej Państwa dziecka/podopiecznego. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych osobowych poza organami oraz 

instytucjami publicznymi, upoważnionymi z mocy prawa do przetwarzania tych danych. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np.: przepisy 

w zakresie danych statystycznych, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt), jak również do czasu wycofania zgody. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia 

i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dotyczącym uczestnictwa dziecka/podopiecznego 

w przedmiotowym konkursie, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością nagrodzenia 

dziecka/podopiecznego. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


