Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników
Ekologicznego Konkursu Fotograficznego
„Botaniczne skarby Powiatu Łowickiego”
organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu (adres: Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, telefon: 46 837 96 67),
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
3) Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach
internetowych biblioteki i w mediach a także w celach archiwizacyjnych i
rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).
4) Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału
i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, publikowanie informacji
o laureatach oraz archiwizację.
5) Dane będą przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne i wynikające
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji
dokumentów.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane innym organom lub podmiotom w zakresie,
w jakim podmioty te – np.: instytucje kultury, placówki oświatowe, sponsorzy i in. –
wykonują zadania związane z organizacją Konkursu lub na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
7) Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród.
9) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej (Facebook).
10) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.

