
                                                                                                                                 Zał. Nr 2 do regulaminu 

                                                                                                                                      Konkursu plastycznego  

                                                                                                                                      „Miasto światłem stoi” 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                              KLAUZULA INFORMACYJNA 

    w zakresie konkursu plastycznego „Miasto światłem stoi” 

 

 

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 przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli 

ustawowych (rodzic/opiekun prawny) jest Burmistrz Świecia, który ma swoją siedzibę w 

Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, tel.: 52 33 32 323, faks 52 33 32 311, e-mail: 

sekretariat@swiecie.eu. 

 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Świeciu 

został  powołany  inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować dzwoniąc 

pod nr tel.: 607 753 475. 

 

3) Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych będą zbierane 

w związku z realizacją konkursu plastycznego „Miasto światłem stoi”. 

 

4) Uczestnicy konkursu oraz ich przedstawiciele ustawowi uczestnicząc w konkursie 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).   

 

5) Dane osobowe dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku, klasy,  nazwy szkoły oraz 

wizerunku dziecka (jeśli zostanie laureatem Konkursu) mogą zostać podane do publicznej 

wiadomości na podstawie wyrażonej zgody – załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu.  

 

6) Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun prawny  posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

 

7) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem 

niezbędnym do udziału w Konkursie.  

 

 

 

 

 

 
…………………………….………………….……………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 


