
Zasady przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu organizowanego przez 

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w 

Kocmyrzowie - Luborzycy  z siedzibą w Baranówce.  

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma Rozporządzenie 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), przekazujemy 

Państwu informacje dotyczące danych osobowych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub 

podopiecznych  jest Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” z siedzibą w Baranówce 

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych stowarzyszenia  możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem iod@ckip.pl  

3. W związku z organizacją zajęć administrator przetwarza dane osobowe uczestników i 

rodziców/opiekunów prawnych. 

a) imię i nazwisko uczestnika, wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna 

prawnego w celu udziału uczestnika w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem 

prawnym w związku z udziałem w konkursie - na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

podanie danych jest  dobrowolne,  a  konsekwencją  niepodania  tych  danych  będzie  

brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Telefoniczne, mailowe lub bezpośrednie 

zgłoszenie uczestnictwa traktowane jest jako wyraźna, dobrowolna zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji konkursu oraz 

wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.  

5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). 

Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html  

6. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować 

względem Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” 

● prawo żądania dostępu do danych osobowych  

● prawo żądania sprostowania danych osobowych  

● prawo żądania usunięcia danych osobowych  

● prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

 

……………………………………. 
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