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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. 
Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 , Dz. Urz. UE L  127/2 z 23.05 2018 r.), zwanego powszechnie RODO informujemy, 
że: 

1. Administratorem danych osobowych zgłoszonego do konkursu dziecka jest Europejskie Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: 
eckiwroskosz@ohp.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane  
w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na 
administratorze danych osobowych w związku organizacją, przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem oraz 
promocją konkursu. 

4. Podanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz otrzymania ich kopii,  
sprostowania (poprawienia) przekazanych danych, ograniczenia przetwarzania przekazanych danych 
osobowych, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że dane osobowe, które Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego 
dotyczą przetwarzane są niezgodnie z prawem.  
 

Wymienione wyżej dane osobowe podaję dobrowolnie i świadomie oraz oświadczam, że są one zgodne 
prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu 

przeprowadzenia konkursu plastycznego „Tradycje i symbole Południowego Podlasia”. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na opublikowanie wizerunku mojego 

dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z organizowanym konkursem. 
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