
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej zwanym RODO) informujê, i¿: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyñskie Centrum Kultury,  
ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia, tel. 58 664 73 77, e-mail: biuro@gck.gdynia.pl; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz,  
e-mail: m.gigiewicz@gck.gdynia.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bêd¹ w celu udzia³u w konkursie zgodnie  
z „Regulaminem IX Pomorskiego Konkursu Poetyckiego Dla Dzieci i M³odzie¿y 
PIÓRNIK 2019” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO; 

4. Odbiorc¹ Pani/Pana danych mog¹ byæ inne podmioty upowa¿nione do odbioru Pani 
/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne 
podmioty, które przetwarzaj¹ Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
(tzw. Podmioty przetwarzaj¹ce); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego lub 
organizacji miêdzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane do czasu zakoñczenia wszystkich 
czynnoœci zwi¹zanych z organizacj¹ konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do treœci swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotycz¹cych narusza przepisy RODO; 

9. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest warunkiem udzia³u w konkursie,  
a bez podania danych osobowych nie jest mo¿liwy ten udzia³; 

10. Pani/Pana dane nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie¿ 
w formie profilowania. 

 
 
Wiadomoœæ zosta³a utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Gdyñskiego Centrum Kultury. 

 
 

Zapozna³am/zapozna³em siê z powy¿sz¹ klauzul¹ informacyjn¹. 
 
 
 
 
 …………………………..                                       .....……………………………………. 
    Miejscowoœæ, data                                      Czytelny podpis  
 
      (w przypadku osób niepe³noletnich czytelny 
           podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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