
Załącznik nr 3  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie 
reprezentowana przez  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, dane 
kontaktowe: 17 225 81 91 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
 Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych:inspektorodo@wp.pl     

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w calach związanych z realizacją Konkursu pt. „Mój List 
do Świętego Mikołaja” – Edycja II na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz regulaminu tzn. 
przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz prawidłowej 
realizacji praw autorskich przysługującym autorom prac  (a zwłaszcza publikacji  
i prezentowania prac ze wskazaniem danych odnośnie autorstwa pracy) jak również dla 
celów podatkowych związanych z rozliczeniem konkursu.  

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie będzie przetwarzać następujące kategorie 
Twoich danych: Imię i nazwisko dziecka/rodzica, wiek, adres zamieszkania, adres szkoły, 
numer telefonu rodzica/opiekuna, email. W przypadku osób nagrodzonych dodatkowo 
będziemy zobowiązani przetwarzać dane do celów podatkowych tj. PESEL, adres 
zamieszkania. 

5. ODBIORCY DANYCH  
Dane dziecka będącego twórcą ogłoszonej pracy konkursowej, obejmujące jego imię oraz 
wiek mogą być udostępnianie publicznie w związku z prezentacją pracy konkursowej na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, fanpage FB, prasie lokalnej, oraz „Spotkaniu ze 
Świętym Mikołajem” - jeżeli praca konkursowa zostanie nagrodzona i nastąpi przeniesienie 
praw autorskich do tej pracy na Organizatora  

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 
profilowaniu. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz 
wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące 
przepisy prawa. 
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8. TWOJE PRAWA 

      Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo na zasadach określonych w RODO do: dostępu  
      do treści    swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  
      prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Podane dane przez Ciebie jest dobrowolne, równoczesne jest warunkiem wzięcia udziału  
w Konkursie. Jeżeli dane wymagane treścią zgłoszenia nie zostaną podane, nadesłana praca  
nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie. 

…...........................................……. 
data i podpis  opiekuna prawnego 


