
Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 z 2016 r. 119.1.) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

1. Administrator danych osobowych: 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Krościenku Wyżnym są Administratorami Twoich danych osobowych. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować telefonicznie tel. 

13 4315190 lub e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzanie Twoich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne 

w celu realizacji III Gminnego Konkursu Ortograficznego pt.: „Krościeńska Walka  

z Bykami”. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją 

dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 

interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy o pracę będą przechowywane przez 

okres zgodny z kategorią archiwalną. 

6.  Odbiorcy danych 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające tj. witryny 

internetowe i prasa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

    Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem koniecznym 

do dopuszczenia do III Gminnego Konkursu Ortograficznego pt.: „Krościeńska Walka 

z Bykami”. 

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
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