
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Dla uczestników konkursu pt: „Jak będzie wyglądał Radzionków za 50 lat”.  

 

 

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 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. U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informuje się, iż:  

 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu takich jak: 

imię, nazwisko, adres email, klasa i szkoła, w przypadku rodziców/opiekunów prawnych -  

imię, nazwisko, adres email, jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

Dane kontaktowa Administratora: 

e-mail: burmistrz@radzionkow.pl 

adres:  Urząd Miasta Radzionków 41-922,  ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

 

2. Inspektor ochrony danych – IOD 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych (IOD)  

w następujący sposób: 

e-mail: iod@radzionkow.pl;  

adres:  Urząd Miasta Radzionków 41-922,  ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

 

3.  Cel przetwarzania danych 

 

Dane będą przetwarzane w związku z konkursem organizowanym przez Urząd Miasta 

Radzionków pt. „Jak będzie wyglądał Radzionków za 50 lat.” 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO, zadanie realizowane w interesie publicznym - rozwijanie aktywności twórczej 

mieszkańców Radzionkowa oraz promocja miasta.  

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

 

Dane osobowe uczestników – laureatów konkursu, (imię i nazwisko) zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora konkursu.  

 

5. Okres przechowywania danych 

 

W związku z tym, iż niektóre prace zostaną zgrane na nośniki cyfrowe (płyta CD, 

pendrive i dysk) i umieszczone na okres 50. lat w tzw. „Kapsule czasu” na terenie 

Radzionkowa, dane pozyskane w związku z organizowaniem konkursu, będą 

przetwarzane wieczyście.  

 

 



6. Przysługujące uprawnienia 

 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem konkursu, 

uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje: 

- prawo dostępu do treści danych, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

- prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

 

7. Obowiązek podania danych 

 

Podanie danych osobowych przez Uczestników (bądź też przez przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich) jest dobrowolne, ale konieczne 

do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


