
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży

Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”,
Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz

jego opiekuna/rodzica, pozyskanych za pomocą formularza rejestracyjnego, jest Organizator
Konkursu, czyli Edu-Arto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bogusza 6a.

2) podanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego rodzica/opiekuna jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przed rozstrzygnięciem Konkursu uniemożliwi ocenę pracy konkursowej, której dotyczą dane
osobowe, wobec których wycofano zgodę na przetwarzanie;

3) korzystanie z danych osobowych, o których mowa w pkt 1, po zakończeniu Konkursu opierać się
będzie także na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f
rozporządzenia RODO) – w celu wykazania przez Organizatora praw do korzystania z pracy
konkursowej w zakresie określonym w regulaminie Konkursu;

4) uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo
do sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 5 powyżej);

5) uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w
pkt 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO;

6) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu


