
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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), zwanego dalej 
RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu lub jego 
opiekuna prawnego jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w 
Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz,  
tel./fax: 52 341 191 84, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl , zwana dalej biblioteką. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika lub rodziców 
niepełnoletniego uczestnika konkursu (RODO art. 6 ust.1 a).  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja niniejszego konkursu  
i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.  

4. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom oprócz członków komisji 
konkursowej powołanej przez bibliotekę, osób i podmiotów świadczących usługi 
bibliotece, z tym że dane laureatów konkursu wraz z wizerunkiem mogą być 
publikowane w szczególności na stronie internetowej biblioteki, stronie edupolis.pl, 
prezentacjach multimedialnych i wydawnictwach służących promocji biblioteki. 

5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania konkursu, do 
momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, z tym że dane osobowe 
dotyczące laureatów konkursu i dane opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników 
konkursu będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od zakończenia konkursu.  

6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych osobowych w Warszawie.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w konkursie.  

8. Dane uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych nie będą wykorzystywane  do 
profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje niezbędne do przeprowadzenia 
konkursu dane uczestników konkursu i dane opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika konkursu. 

10. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora 
ochrony danych w bibliotece (kontakt: iod@pbw.bydgoszcz.pl, tel. 52 341 19 84). 

https://poczta.wp.pl/w/

