
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z 
konkursem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(RODO):

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, kod 

pocztowy 58-300, tel. 74 664 08 00.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  

przez e – mail: iod@mops.walbrzych.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych.

3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie w zakresie udostępnienia własności 

intelektualnej będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o nazwie 

„Czysty umysł, sprawne ciało - to nie mało”, na podstawie dobrowolnej zgody  (art. 6 ust. 1 

lit a RODO). Podanie danych będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie oraz 

udostępnienie.

4. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą zostać udostępnione podmiotom i 

osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane osobowe mogą 

zostać udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie 

usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu.  

5. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie  będą przechowywane przez okresy 

wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane przez okres 5 lat, zgodnie z 

regulacjami obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

6. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

usunięcia swoich  danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 



zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub RP),

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

7. Osobie biorącej udział w konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie.

Oświadczam że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu w tym informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych.  

………………..……..............................................

(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego )

*zaznaczyć właściwe
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