
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

w zakresie konkursu „Zakochani w Wojkowicach – edycja 2021”  
organizowanego przez Gminę Wojkowice 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Burmistrz Miasta Wojkowice, 
Gmina Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; e-mail: iod@wojkowice.pl  

 podanie danych osobowych jest dobrowolne (podstawa art. 6 ust. 1  lit. a RODO), jednocześnie 
jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w konkursie;   

 dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie konkursu oraz w celach promocyjnych; 

 zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika, wizerunek 
uczestnika, który został nagrodzony;   

 zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom; 
 zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
 dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia konkursu, a 

następnie zostaną zniszczone; 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
− prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
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