
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 – RODO) w szczególności art. 13 ust. 1 i ust. 2  wymienionego rozporządzenia 
oraz w poszanowaniu Pani / Pana prawa do prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją 
dotyczącą zasad przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest w Stowarzyszeniu 
„Przystań„ w Mienianach (zwana dalej Stowarzyszeniem): Zarząd Stowarzyszenia „Przystań”, 
Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email 
wysyłając wiadomość na adres: stowarzyszenie_mieniany@wp.pl 

3. Dane osobowe uczestnika, umieszczone w karcie zgłoszenia (imię, nazwisko, klasa) zostały podane 
w związku ze zgłoszeniem uczestnika do Konkursu. 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie:  
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - organizacja i przeprowadzenie 
konkursu. 
W związku z przeprowadzeniem Konkursu plastycznego „Plakat dotyczący ochrony gleby” będziemy 
przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz  dane Pani/ Pana dziecka: imię i nazwisko, 
klasę, nazwę szkoły do której uczęszcza Pani/Pana dziecko do celów organizacyjnych konkursu. 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, 
klasy i szkoły do której uczęszcza Pani/ Pana  dziecko oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 
na podstawie art. 81  ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Zdjęcia wraz z w/w zakresem danych  oraz  dane osób nagrodzonych  będą umieszczone na stronie 
internetowej administratora, na oficjalnym profilu administratora na Facebook.   
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją 
konkursu w związku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.) Przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 
promocji Stowarzyszenia, dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji 
o działaniach podejmowanych  lub  wspieranych  przez  Stowarzyszenie.  

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą upublicznione na  stronie  internetowej 
oraz na profilach administratora w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia, podmiotom obejmującym patronat konkursu,  podmiotom   uprawnionym   
na   podstawie   przepisów  prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.  

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu przetwarzania dla którego zostały zebrane tj.  przez czas trwania Konkursu a po tym czasie przez 
okres i w zakresie w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych 
dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska 
Pani/Pana dziecka, szkoły do której uczęszcza - publikacja wyników,  a które zostały umieszczone 
na internetowej szkoły, na oficjalnym profilu administratora na Facebook będziemy przetwarzać 
do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 



momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja 
jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego 
lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

8. Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani/Pan wnieść do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest dobrowolne, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie danych w celach organizacyjnych Konkursu skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w Konkursie.  Brak zgody na publikowanie wizerunku, imienia, nazwiska, klasy 
i szkoły do której uczęszcza Pani/ Pana dziecko, danych laureatów na stronie internetowej 
Stowarzyszenia,  na oficjalnym profilu Stowarzyszenia na Facebook uniemożliwi ich publikację. 

 

 


