KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko
Śląskie ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, NIP: 645 250 29 67, REGON: 276 258 799, kontakt mailowy: um@miasteczko-slaskie.pl,
kontakt telefoniczny: 32 393 80 00 (zwana dalej: Administratorem)
Cele przetwarzania danych
Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1. Uczestnictwa Państwa dziecka w konkursie „Miasteczko w czterech porach roku”, w tym wyłonienia laureatów konkursu
i ogłoszenie wyników.
2. Publikacji materiałów fotograficznych związanych z Konkursem na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych Administratora, a także w celu wydawania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
3. Kontaktowych
podane przez Państwa dane, w celach wskazanych powyżej w pkt 1-3, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane
te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub ustania potrzeby ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
Odbiorcy danych osobowych/profilowanie
Informujemy, że podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych
mogą być:
1. podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora,
2. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe oraz portale społecznościowe,
3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
4. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Informujemy, że Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.
Państwa prawa
W zależności od celu przetwarzania danych, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które
Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub ustania potrzeby
przetwarzania.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych,
mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@miasteczko-slaskie.pl
Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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