Zał. 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO. 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 (RODO) informujemy, że:
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane
na podstawie zgody, wyrażonej przez ich rodziców/opiekunów prawnych.

2.

Administratorem danych osobowych jest

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców

w

Wodzisławiu

Wodzisławiu

Śląskim

z

siedzibą

w

Śląskim

przy

ul.

Zamkowej

5,

wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiot wpisany także do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000076929, NIP 6471704376, REGON 000758211 reprezentowany przez: Jerzego Waltar –
Starszego Cechu.
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu, tj. wyłonienia laureatów Konkursu;
b) ogłoszenia zwycięzcy na stronie www i w mediach społecznościowych;
c) wykonanie tabliczki, o której mowa w par.8 ust.2 Regulaminu konkursu;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje
brak możliwości udziału w konkursie.
5. Na każdym etapie Konkursu uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, w zakresie i na zasadach wskazanych
w RODO. Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału
w Konkursie. Żądania wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając wiadomość na adres
e-mail: biuro@cech.wodzisalw.pl
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
7. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

………………………………………………
data i podpis rodzica/
opiekuna prawnego uczestnika konkursu

