
Załącznik Nr 2  

do Regulaminu Konkursu plastycznego „Mój dom – nasze osiedle” 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                   

zebranych i przetwarzanych w związku z udziałem  

w Konkursie plastycznym „Mój dom – nasze osiedle” 
 

Zgodnie z 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), dalej jako: RODO, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest  Organizator Konkursu plastycznego „Moje 

miejsce – nasze osiedle” tj: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zabrzu                

przy ul. Ślęczka 1a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Nr KRS 0000075597;                     

telefon centrala: 32 277 72 00, e - mail sekretariat@zabrzezsm.pl.  
 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę się kontaktować z Koordynatorem ds. ochrony 

danych osobowych: tel. 32 277 72 14; e-mail: kadry@zabrzezsm.pl.  
 

3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO ) tj. zgoda uczestnika lub jego rodzica/opiekuna 

prawnego równoznaczna ze zgłoszeniem pracy plastycznej do Konkursu. 
 

4. Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą wyłącznie            

do realizacji celów określonych w Regulaminu Konkursu plastycznego „Moje miejsce – nasze 

osiedle”. 
 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane                   

lub cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie.  
 

7. Uczestnikowi konkursu lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje  prawo żądania 

dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo 

żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź przeniesienia danych lub 

wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub ograniczeniem.  
 

8. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, w tym właściwym 

urzędom administracji państwowej lub innym podmiotom pod warunkiem wskazania prawnie 

usprawiedliwionego celu. 
 

9. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, wiek) mogą być publikowane na stronie 

internetowej, portalach społecznościowych oraz wydawnictwach zleconych przez Administratora.  
 

10. Podmiot, którego  dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  
 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
 

12. Dane nie będą podlegały profilowaniu. 

                                                                                            Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

                                                                                             Administrator Danych Osobowych   

mailto:sekretariat@zabrzezsm.pl

