Załącznik nr 1 do Zarz.
Nr 23/2020 z dnia 05.05.2020
WiMBP w Gdańsku

OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA KONKURSU:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo, przyznanie,
rozstrzygnięcie i realizacja Nagrody w Konkursie Literackim im. Bolesława Faca.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe są przekazywane
dobrowolnie. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jednakże dane osobowe są
niezbędne dla udziału w Konkursie, a także do realizacji przysługujących mi uprawnień. Brak
podania danych skutkuje niemożliwością realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, oraz
przyznania Nagrody w ww. Konkursie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub
przez czas potrzebny do realizacji celu, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych
na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w
ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców.
Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla
Administratora.
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się
ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych
danych.
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Świadoma/y powyższych informacji, ja, niżej podpisana/y:
……………………………………………………………………………….…………………
imię i nazwisko

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa
w Gdańskim Konkursie Literackim im. Bolesława Faca oraz oświadczam, że
zapoznałam/-em się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

..………………...…………………………………
data i podpis Uczestnika Konkursu / lub opiekuna
prawnego

.

